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Departament dEnsenyament

Exp. ADI/O1/12

Resoluciá de 20 de febrer de 2012, de Ia Direcció General dEducaciô lnfantil I
Primària, que estableix el procediment a seguir i els protocols que han d’utilitzar els
equips d’orientació I assessorament psicopedagàgic (EAP), per a l’elaboració dels
dictàmens d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials I
d’informes d’alumnat amb necessitats educatives especIfiques derivades de
situacions socioeconbmiques o socioculturals desfavorides, per al curs 2012-2013.

Amb Ia finalitat d’unificar i actualitzar ci procediment a seguir en l’elaboraciO dcl dictamen
previ a l’escolaritzaciO de l’alumnat amb necessitats cducativcs cspecials I dels informes
d’alumnat amb ncccssitats educatives especIfiques derivades de situacions cconOmiqucs
desfavorides, es dicten ics scgüents instruccions, que sOn d’obligat compliment I
d’aplicaciO a totes les unitats del Departament d’Ensenyament.

1 .- LescolaritzaciO de l’alumnat amb necessitats educatives especials en centres docents
sostinguts amb fons publics es durà a terme cfacord amb el que &estableix ci Decret
299/1997, de 25 de novembre, sobre iatenciO educativa a lalumnat amb necessitats
educatives especlais I ci Decret 75/2007, de 27 de marc, pci qua! s’estableix ci
procediment d’adrnissiO de i’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb Tons
publics.

2.- Segons ci que disposa ci Decret 299/1997, de 25 de novembre, diu que ci
Departament d’Ensenyamcnt estabiirà els criteris i procediments per a efectuar I’avaiuaciO
psicopedagOgica que comporta ci dictamen d’escoiaritzaciO. Les Ordres d’avaiuaciO
EDU/295 I 296/2008, de 13 de juny d’avaiuaciO de i’educaciO primaria I secundària
prcvcuen cls procediments I les responsabiiitats en ci dcsplegamcnt de ics mcsures
d’atenciO a Ia divcrsitat I i’elaboració deis plans individuaiitzats en eis centres educatius.

3- L’alumnat amb nccessitats educatives cspccIfiqucs dcrivades de situacions
econOmiqucs dcsfavoridcs, aixI corn i’alumnat dc nova incorporaciO a! sistcma educatiu
amb necessitats educatives vincuiades a aquesta circurnstància, s’escolaritza, d’acord
amb i’articic 48.1 de Ia Lid 12/2009, dci 10 dc julio!, d’cducaciO, en ci conjunt de centres
sufragats amb tons publics.

Dc conformitat arnb ci quc disposa Ia normativa i per tal dc regular els proccssos
d’ciaboraciO dels dictàmcns I informcs soclais,

Resolc:

Article 1. Ambit d’apiicaciO

EIs EAP reaiitzaran un dictamcn previ a Ia matricuiaciO de I’aiumnat amb ncccssitats
educatives especlais vincuiadcs a discapacitat inteiiectuaI, auditives, visuals i motrius,

. aiumnat amb trastorns dc i’espectre autista (TEA) I aiumnat amb trastorns grcus dc
conducta quan en ci moment dc Ia prcinscripciO cs facin constar aqucstcs
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caracterIstiques personals de l’alumne per considerar que per a Ia soya escoiaritzaciO pot
necessitar adaptacions o suports especIfics.

Article 2

La finalitat del dictamen d’escoiaritzaciO és:

• Informar ais pares i/o tutors legais sobre Ia modalitat d’escolaritzaciO (ordinària, USEE,
compartida, educaciO especial, agrupament alumnat amb discapacitat auditiva) que
i’EAP considera més adequada per i’aiumne, argumentant el motiu.

• Acreditar que i’alurnne es candidat a ocupar una piaça de les reservades per alumnat
amb necessitats educatives especials en el moment de Ia matriculaciO a un centre.

• informar ci centre docent on s’escoiaritzarà alumne que caidrà fer un pia
individualitzat, o caidran ajudes tècniques o adaptacions curriculars, d’espais etc,
segons faci a! cas, per facilitar el seu aprenentatge i/o Ia seva participaciO en I’entorn
escoiar,

• Informar l’Administració educativa que aquest aiumne previsibiement necessitarà
ajuts tècnics o suport personal complementaris,

Article 3

El dictamen d’escolaritzaciO es reaiitza:

a. En ci moment que ci nen/a comenci a anar a l’escoia, habitualment a l’inici dci
segon cicie d’EducaciO Infantii (P3). Quan passi a I’educació primària, Si flO canvia
de centre, no s’ha de fer un nou dictamen.

b. A i’inici de i’EducaciO Secundaria ObIigatOria i de l’EducaciO postobligatôria, Si hi
ha un canvi de centre.

c. Quan l’alumne/a canvia de modalitat d’escoiaritzaciO (per exempie d’ordinari a
educaciO especial o ai inrevés)

d. Quan un alumne amb dictamen d’escoIaritzaciO canvia de centre (no de modalitat
d’escolarització) i no es troba en cap de es situacions esmentades més amunt,
s’ha d’actualitzar ci dictamen, cas que hi hagi canvis significatius, o hagin passat
més de dos cursos des de ‘anterior dictamen.

Article 4. InformaciO

En i’ensenyament obligatori, els pares i/o tutors legais podran soiiicitar ci centre per
matricular ci seu fill o filla dentre eis que disposen deis recursos personals i materials
adients per atendrel de forma adequada, dacord amb els criteris estabierts per a
ladmissiO de l’alumnat en Ia normativa vigent.

A i’inici de l’escolaritat, correspon ais equips d’orientaciO i assessorament psicopedagOgic
(EAP) de Ia zona on té ci domicili l’alumne, facilitar Ia informaciO, iorientació i

2



r I Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament

rassessorament necessari als pares, mares i/o tutors legals de lalumne i, en Ia mesura
que sigui possible, al mateix alumne, per tat que disposin de les dades necessaries per
sollicitar Ia seva escolaritzaciO en el centre docent més adequat per atendre les seves
necessitats educatives,

Article 5. Document de dictamen

51 El dictamen és el document on es recullen les conclusions de l’avaluaciO
psicopedagOgica en que es fonamenten les orientacions i Ia proposta d’escolaritzaciO, aixI
corn dels suports que previsiblement seran necessaris, tot i que podran ajustar-se en el
decurs de l’eiaboraciO i execuciO del pla individualitzat.

52 Per a l’avaiuaciO psicopedagogica que fonamenta el dictamen, els EAP podran tenir
en compte avaluacions i diagnostics d’altres serveis de l’administraciO püblica. En ci cas
de discapacitats visuals, auditives i motrius podran dernanar informe als serveis educatius
o als professionals especialitzats del Departarnent d’Ensenyament.

5.3 La realitzaciO dels dictàrnens es prescriptiva per als EAP per a tots aquells alurnnes
que se solliciti i reuneixin les condicions personals descrites a l’article tercer. Tots els
EAP han d’utilitzar el protocol de dictamen de l’annex 1 d’aquestes instruccions i els
annexos 2, 3, 4 i 5, quan siguin necessaris.

5.4 Per a tots els aiurnnes que s’escolaritzin amb dictamen s’ha de fer Ia corresponent
resoluciO d’escolaritzaciO, La decisiO final sobre l’adjudicaciO de suports o centre
d’escolaritzaciO serà Ia que determini Ia resoluciO d’escolaritzaciO del director o directora
dels serveis territorial d’Ensenyament o del gerent del Consorci d’EducaciO de Barcelona.

5.5 Quan hi ha coincidència entre l’opciO dels pares i/o tutors legals i Ia proposta
d’escolaritzaciO i aquesta no requereix recursos addicionals, s’inicien els tràmits
d’admissió, sense esperar Ia corresponent resoluciO d’escolaritzaciO del director/a dels
serveis territorials o del gerent del Consorci d’EducaciO de Barcelona, Ilevat que Ia
proposta cornporti I’escolaritzaciO en un centre de l’àmbit d’uns serveis territorials diferents
als del domicili habitual.

En cas de no coincidència entre Ia proposta d’escolaritzaciO i l’opciO de Ia farnIlia - que
s’ha de fer constar per escrit en el mateix document del dictamen- Ia InspecciO
d’EducaciO, elevarà informe al respecte at director dels serveis territorials o al gerent del
Consorci d’EducaciO de Barcelona per tal que n’emeti resoluciO.

5.6 Quan excepcionalment i per Ia singularitat de les necessitats de l’aiurnne, hagi
d’escolaritzar-se en un centre dependent d’un altre servei territorial, Ia resoluciO correspon
al director/a del servei territorial del centre receptor, a partir de Ia proposta motivada del
director/a deis serveis territorials del domicili habitual de l’alumne/a.

Si Ia proposta és Ia que consta en el dictamen de l’EAP, l’escolaritzaciO donarà dret a les
mateixes condicions que Ia resta de I’alurnnat d’aquest centre pet que fa a transport. Si

h Ia farnIlia opta per un centre educatiu de fora del seu àmbit territorial diferent at que
c proposa inicialment el dictamen de l’EAP, se I’ha de inforrnar de l’obiigaciO de fer-se

càrrec del servei de transport durant tot el temps que estigui escolaritzat en aquell centre.
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57 El director de EAP ha de supervisar i signar els dictàmens dels membres del
seu equip i els ha de trametre al director/a del servei territorial, Una cOpia del
dictamen quedarà a l’arxiu de l’EAP i una altra es donarà als pares i/o tutors legals,
donant compliment al que estableix Ia llei de procediment administratiu. Un cop el director
dels serveis territorials o ci gerent del Consorci d’EducaciO de Barcelona hagin fet Ia
corresponent resoluciO d’escolaritzaciO, a trametran a Ia tam Ilia i al centre educatiu on es
matricula l’alumne adjuntant, en aquest ültim cas Ia copia del dictamen.

5.8 La inspecciO d’educació supervisa tot el proces relacionat amb l’escolaritzaciO de
l’alumnat amb necessitats educatives especials i ha d’informar en els casos en que no hi
ha coincidència entre Ia proposta d’escolaritzaciO del dictàmen i l’opciO de Ia tam lila,

5.9 En el cas que es prevegi que I’alumne necessitarà suport de logopèdia (CREDA), de
fisioteràpia o del centre do recursos per a alumnes amb discapacitat visual (CREDV), a
més de fer-ho constar al dictamen es comunicarà a aquests serveis educatius ci més aviat
possible a fi quo puguin preveu re-ho en Ia seva planificaciO.

5.10 Si es considera que I’alumne pot necessitar suport educatiu complementari
s’emplenarà el qüestionari do l’annex 2 (Protocol per avaluar les necessitats de suport
educatlu complementari) d’aquesta resoluciO, basant-se en l’observació directa i en Ia
informaciO facilitada per Ia familia o per altros professionals implicats. En ci moment do
realitzar ci pla individualitzat es determinarà qui o quines porsonos donaran aquests
suports. Tot ci suport quo necessiti un determinat alumno no té perque donar-lo Ia mateixa
persona adulta.

Aquest annex (Protocol per avaluar les necessitats de suport educatiu complementari) es
trametrà al director/a dels serveis territorials o al goront del Consorci d’EducaciO do
Barcelona, conjuntament amb ci dictamen.

5.11 Si l’aiumne necossita oquipament informàtic ospecific, a més do for-ho constar en ci
dictamon s’emplenarà I’annex 3 (Informe de I’equipament digital especIfic) d’aquestes
instruccions i s’adjuntarà aquost annex a Ia documontaciO quo s’envia al director/a dois
serveis territorials o al goront dci Consorci d’EducaciO do Barcelona.

Article 6. PIa individuaiitzat (P1)

6.1 Durant ols dos primers mosos d’oscoiaritzaciO do I’alumne, s’ha d’oiaborar un pla
individualitzat amb Ia participaciO dols professionals que intorvindran on Ia soya apiicació I
amb Ia participació de Ia famfiia. El P1 ha d’ostar subjecto a una avaluaciO continua i s’ha
d’actuaiitzar com a minim cada inici do curs. Aquest document ha d’incIoure els acords
presos a los reunions do seguiment, i Ia proposta do continultat do cara al curs seguont o
Ia docisió do Ia soya finalitzaciO, sogons faci al cas. Romandrà a I’arxiu del centre a
disposiciO do Ia InspocciO d’oducaciO.

6.2 La direcciO del centre és responsable do quo s’elabori I executi ci P1, comptant amb
i’assessorament do i’EAP i/o do i’ospeciaiista en orientaciO educativa. Es vetiiarà perquè

, Ia coordinaciO i coi.iaboraciO amb els professionals oxterns quo atenen I’aIumne
contribueixi també al seu desonvolupamont global.
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Cada curs, corn a minim a linici final de curs i sempre que hi hagi canvis, s’escoltarà i
s’informarà les families del contingut del Pt. El P1 serà una informaciO rellevant en Ia carta
de compromIs educatiu que signen el centre i Ia tam ilia.

Article 7. Informes socials

L’informe social es fa a peticiO del president de Ia comissiO de garanties d’admissiO, en el
cas de l’alurnnat amb necessitats educatives especifiques derivades de situacions
socioeconorniques o socioculturals desfavorides,

Per considerar que un alumne presenta aquestes necessitats cal que reuneixi indicadors
de risc en Ia situaciô familiar, laboral i econOmica de Ia familia afegits als indicadors de
risc en l’àmbit educatiu,

Els models que cal utilitzar sOn:

• Individual de necessitats educatives especIfiques vinculades a situacions
socioeconàmiques o socioculturals desfavorides (annex 4)

• Global dzlumnat amb necessitats educatives especIfiques vinculades a situacions
socioeconómiques o socioculturals desfavorides (annex 5)

Article 8. Informe de reconeixement de necessitats educatives especials.

En determinats moments de l’escolaritat pot ser necessari fer un Informe de
reconeixement de necessitats educatives especials per un alumne que ja està escolaritzat
perO aquest informe no es considera un dictamen d’escolaritzaciO.

Aquest informe (annex 6: Informe de reconeixement de necessitats educatives especials)
requereix dun procés d’informaciO i orientaciO a Ia tamilia, d’avaluaciO psicopedagOgica i
d’avaluaciO i/o revisiO de necessitats de suport educatiu, que es retlecteixen en el P1.

Tots aquests procediments es realitzen en el si del centre educatiu on està matriculat
l’alumne. La direcciO del centre tramet l’informe al director/a dels serveis territorials o at
gerent del Consorci d’EducaciO de Barcelona per tat que pugui fer Ia corresponent
resoluciO.

Article 9. ProtecciO de dades

Pel que fa a Ia protecciO de dades, a I’arxiu de I’EAP, cada dictamen i informe ha de tenir
un codi d’identificaciO (Codi Dictamen) format pel codi de Ia targeta sanitària individual
(Codi chdentificació personal de Ia TSI)1, seguit d’un guiO i dos digits segons les dues
ültimes xifres de I’any en què es fa el dictamen o l’informe (per exemple codi CIP-12,
quan es fa I’any 2012). Aquest codi de dictamen serveix per identificar-lo a les
coordinacions entre professionals, amb I’administraciO i s’ha de reflectir també en els
diferents intormes adjunts.

1 El codi d’identificació personal (CIP) és el conjunt de regles (expressades amb nümeros i/o Iletres) que
permet identificar a cada persona assegurada del catsalut.
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Per donar compliment a Ia normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal,
els I les professionals que intervenen en el tractament de les dades estan obligats al
secret professional i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins I tot
després de finalitzar les seves tasques.

DisposiciO final. Aquestes instruccions deixen sense efecte totes les altres dictades pel
Departament d’Ensenyament sobre l’elaboració dels dictàmens d’escolarització i informes
socials.

Barcelona, 20 de febrer de 2012

La Directora General d’EducaciO Infantil I Primària

Alba Espot i Faixa
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DICTAMEN D’ESCOLARITZACIO

Dades de I’alumne/a

Cognoms: Codi Dictamen:

Nom: Data naixement:

en

on:_

PobiaciO: Codi postal:

iadtzat
en ci

Mper I’elaboració

mid escoiarització

Pas de primària a secundària amb canvi de centre

demodaiitatd’escoiaritzacióespeciaiaordinari,ordinariaeseciaiocompaida

secundàriaobiiatàriaaostobiiatOria

Altres

L’alumne/a presenta necessitats educatives especials vinculades a:
Identificar Ia condició dominant
Discapacitat intellectual: ileugera (DIL), mitjanJpj), severa (DIS), profunda (DIP)
Piuridiscapacitat (PD)
Discapacitat auditiva: Ileugera (DAL), mitjana (DAM), severa (DAS), profunda (DAP)
Discapacitat visual (DV)
Discapacitat motriu: autànom (MA), semi-dependent (MS), dependent (MD)
Trastorn espectre autista (TEA)
Trastorn greu de conducta
Retard desenvolupament sense etiologia clara
Altres (dirq

Informes aportats per Ia famIlia

Orientacions per a l’escolarització i per a I’elaboració del P1

Document per a Ia DirecciO del Servei Territorial, pel centre educatiu i per a! pare, Ia mare o el/Ia tutor/a
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Previsió de suports per a Ia seva escolaritzaciô

ANNEX 1

Es tracta d’una primera aproximació orientativa, Ia concreció s’ha de feral seu pla individualitzat quan
llumne està escolaritzat

Suports del centre: tutor/a, mestra/e educaciO especial,

especialista d’orientaciO educativa, hores d’atenciO a Ia

diversitat, mestre d’audició llenguatge..

Especificar quins

Suport de logopedia

Suport de fisioteràpia

Suport mestre itinerant (visuals)

Suport educatiu complementari Suport intermitent

Suport limitat

Resultats del protocol per avaluar les necessitats de suport
I Suport extens

educatiu complementan Suport generahtzat

Equipament digital SI NO

S’adjunta Informe d’equipament digital especific (Annex 3)

Altres

Posta de centre:

Nom del centre:

Centre/s que sol.Iiciten els pares i/o tutors Iegals:

Els pares i/o tutors legals coincideixen amb Ia proposta d’escolaritzaciO LI

LIEls pares i/o tutors legals no coincideixen amb Ia proposta d’escolarització

(explicar els motius del desacord)

Gas que el desacord sigul perquè els pares i/o tutors lecials opten per un centre d’un altre territori
S’ha informat els pares i/o tutors legals de l’obligació de fer-se càrrec del transport escolar LI

No signatura del pare, mare o tutor/a Nom signatura del psicopedagog/a Nom I signatura del director/a de lEAP
legal de lEAP

Data:

Per tal de donar compliment a Ia normativa v/gent de tractament de dades de caràcter personal els i/es professionals que intervenen
en el tractament de les dades estan obligats a! secret professional i a! deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot
desprds de finalitzar les seves tasques.
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PROTOCOL PER AVALUAR LES NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU COMPLEMENTARI

DADES DE L’ALUMNE/A:

MOTIU PEL QUAL ES PASSA AOUEST PROTOCOL A L’ALUMNE:
Indicar ci quo correspongui
1. Adjuntar al dictamen d’escolarització
En aquest cas posar ci Codi Dictamen
2. Demanda del centre d’ hores de suport educatiu complementari
3. Demanda dels pares d’hores de suport complementari
4. Revisió anual del P1
5. Altres: ( dir quins)

L’alumne/a presenta necessitats educatives especials vinculades a:

Discapacitat intellectual: lleugera (DIL), mitjana (DIM), severa (DIS), profunda (DIP)
discaacitatPD
a acitat auditiva: lieu era DAL,mitana DAM), seve ra DAS, rofunda DAP
aacitatvisualD
Discapacitat motriu: autônom (MA), semi-dependent (MS), dependent (MD)
ornesectreautistaTE
Trastorn greu de conducta
Retard desenvolupament sense etiologia clara
Altres (dir gums)
Breu descripció de les dificultats i necessitats de suport de l’alumne/a

RECURSOS DEL CENTRE NO nombre hores
Emplenar quan es doni ci motiu 1 si es té ía informació I sempre quan es
donin c/s motius 2-3-4-5
Quants mestres d’educaciá especial té el centre
Quants mestres d’audició i llenguatge té el centre
Quantes hores d’atenciO a Ia diversitat té el centre (secundària)
El centre té educador o auxiliar d’educaciO especial
Quantes hores de vetllador o zelador té el centre
El centre té unitat de suport a l’educaciO especial USEE
Relacionar-les, cas de barreres arquitectOniques que dificulten l’accessibilitat a l’alumne

Altres elements o aspectes del context significatius

SUPORTS DELS QUE DISPOSA L’ALUMNE hores
Empienar quan es doni eI motlu 1 si es té Ia informació I sempre quan es donin els motius 2-3-4-5
Hores setmanals en_que_hi ha_2_docents_a_Ia_classe_de_l’alumne

Data naixement: Codi CIP de a TSI:

Centre: Curs en el que està matriculat lalumne:

Cognoms: Nom:

Curs 20..... - 20..... j Data de Ia valoraciO:
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TSóUÔL hores

pjparquan es doni el rnotiulsi este ía inforrnacto isemjquanesdonineIsmobus2345

Hores setmanasarnport del metre d’educaciO especial

Horesseirnanalsamb_supod’educadoroauxWardeducació especial

Horessetrnanalsambsuportdevetflador ozekdor -

Hores_desup
Observacions

PROTOCOL PER AVALUAR LES NECESSITATS DE SUPORT

EDUCATIU COMPLEMENTARI

RESUL TA TS QUANTITA TIUS

TIPUS DE NECESSITATS DE SUPORT

. puntuaciO
maxim

1. Cura i higiene personal (A + B + C) 22

2. Mobilitat i/o desplacaments (A + B) 13

3. RegulaciO del comportament i comunicaciO (A + B + C) 19

4. Salut iseguretat (A + B) 16

TOTAL 70

INTENSITAT DEL SUPORT QUE NECESSITA L’ALUMNE

Suport intermitent

Suport limitat

Suport extens

Suport generalitzat

TOTAL

puntuació
obtingudainterval

1-8

9-22

23-50

51-70

70

Per tal de donar compliment a Ia normativa v/gent de fractament de dades de caràcter personal, els i/es professionals que intenienen

en el tractament de les dades estan obligats a! secret professional i al deure de guardar-les, obilgacions que subsisteixen fins i tot

despres de fina!itzar les seves tasques.
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1. MANIFESTA NECESSITATS EN LA CURA I LA HIGIENE PERSONAL

Puntuar I/tern segons Ia puntuació pre-assignada (no graduar Ia puntuaciO!) a Ia columna de Ia dreta quan
s/gui significatiu ten/nt en compte ledat de lalumne I sumar el total a sota.

l.A. CURA_PERSONAL:_HIGIENE Puntuar

1A1.Neteja de mans, cara nar-se acitatde fer-ho) 2

1A2.Anar al lavaboicontrol d’esfIntersificjtatperfer-ho) 5

1A4 Mar ene menstrual (drjterfer)___

Màxin9p Tt

l.B. CURA PERSONAL: ALIMENTACIÔ
1 Bi. Subjectar i manejar els coberts i altres estris (incapacitat) (exclou 1 B2 i 1 B3)
1Bjectarimanejar els coberts i altres estris (d[ficultats)
1 B3. Servir-se tallar cam, posar-se mantega, amanir...
1 B4.. Deglució atipica amb risc dasfixia

4
2

3

Maxim 7 punts Total

Puntuar

1.C. CURA PERSONAL: CANVI
101. Posar-se i treures roba de Ia part superior del cos (incapacitat)
1C2. Posar-se i treure’s roba de a part inferior del cos (incapacitat)
1C3. Posar-se i treure’s el calcat (sabates, mitjons, mitcies...) (dificultats)
104. Cordar-se i descordar-se botons, cremalleres, ganxets... (dificultats)

Maxim 6 punts

2
2
1
1

Total

Puntuar

TOTAL CURA PERSONAL
(1 A + 1 B + 10) Maxim 22 punts

2. MANIFESTA NECESSITATS PER MOBILITAT I/O DESPLAAMENTS

2.A. AUTONOMIA MOTRIU

Seleccionar una de les tres situacions següents:
- 2A1. Usuari de cadira de rodes sense autonomia
- 2A2. Camina, perà no es pot posar dret o seure sense ajuda i/o caminador
- 2A3. Camina perà necessita ajuda i acompanyament d’una altra persona
2A4. Necessita aiuda net- fer transferències amb el orooi cos (osar exemle..)

Maxim 10 punts

5
4
2
5

Total

Puntuar

2.8. AUTONOMIA EN ELS DESPLAQAMENTS
2B1. Manca d’autonomia en els desnlacaments curls i habituals
2B2. Manca d’autonomia en desplaçaments o situacions no habituals (sortides,
testes...)

Maxim 3 punts

2
1

Total

TOTAL AUTONOMIA MOBILITAT i/O DESPLAAMENTS
(A+B) Màximl3punts

Puntuar

3
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3. MANIFESTA NECESSITATS EN REGULACIO DEL COMPORTAMENT I COMUNICACIÔ

3. A. AUTOREGULACIO SOCIAL

3.B. CONDUCTA SOCIAL

lscoIlip 1111(1 (IL’ ICc O/k!OflS I /onar 1(1 punluaiu; qu’ corre,cpoI,gui

43B1. Total incapacitat o greu dificultat per conèixer, assumir o complir los normes

habituals do convivència (exclou los altres situacions)

3B2. Coneix parcialment los normes bàsiques perà necessita sovint ajut I guia per

complir-les
3B3, Sogueix los normes bàsiques quan es troba en determinades situacions

habituals o ambients restrinqits
Maxim 4 punts

2

1

Puntuar

Total

3.C, AUTOREGULACR5 ESCOLAR

3C1. Incapacitat total o greu dificultat per organitzar-se en a rutina quotidiana

resoldre situacions o problemes habituals (exclou 3.C.2.)

3C2. Incapacitat de fer front a situacions o problemes no habituals

3C3. Necessita ajuda en us de dispositius i tecniques do comunicaciO

6

2
2
1

1untuar

EEE
3C4. Necessita ajuda en laccés i us d’ajudes tècniques diverses per l’accés al

curriculum i pel treball escolar
Maxim 9 punts Total

TOTAL NECESSITATS REGULACIO COMPORTAMENT I COMUNICACIO

(A + B + C) Maxim 19 punts

4. MANIFESTA NECESSITATS DE SALUT I SEGURETAT

4.A. SALUT

4A1. Necessita precaucions especials (tendència a hemorràgies, crisis epilèptiques

frequents o pérdues de consciència) per impedir situacions de risc

4A2, Dependència d’aparells especials quo requereixen l’ajuda d’una altra persona per

utilitzar-los (oxiqen, alimentaciO per sondatge...)
4A3. Dependència d’una altra persona per Ia coliocació de prOtesi, ortesis.)

Maxim 8 punts

3

3

2
Total

Puntuar

4.8. SEGURETAT

4B1. Necessita una protecció absoluta i una cura constant per no for-se mal degut a Ia

seva incapacitat d’evitar el risc i/o autolesionar-se (exclou 4B2 i 4B3)

4B2. Precisa supervisiO I vigilància en els temps d’esbarjo i de descans

4B3. Precisa un adult disponible i supervisiO intermitent en determinades situacions o

contextos
Maxim 8 punts

8

3
2

Total

TOTAL SALUT I SEGURETAT

(A + B) Maxim 16 punts

3A3. Presenta conductes inadaplados, molestos o irritants

Maxim 6 punts

3A2. Sovint presenta habits inaccoptablos socialment o conductes aqressivos

3A4. Té dificultats per ostablir relacions amb amics, veins i companys

3A1 - Incapacitat o greus dificultats per iniciar i/o mantonir rolacions intorpersonals fins i 6

tot amb ols mOs propers (exclou los altres situacions)

Pu ntua r

3
1
1

Total

Puntuar

4
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INFORME DE L’EQUIPAMENT DIGITAL ESPECIFIC

Dades de I’alumne/a

Datanaixement:

Nom del centre del proper curs 2012-13: Població:

Codi del centre
Etapa Niveileducatiuque cursara alumne

L’alumne/a presenta necessitats educatives especials derivades de:
Identificar Ia condició dominant
lS,protunda DIP)
discaacitatP
a acitat auditiva: lieu era (DAL), mitjana (DAM), severa (DAS,profunda (DAP)

Discapacitat motriu: autOnom (MA), semi-dependent (MS), dependent (4)

ddesenvoluamentsenseetioloiaclara
Aitres qps)

L’alumne/a necessita:

a) Ordinador

. Indistint

. Sobretaula

. Miniordinador o notebook

. Portàtil gran (pantalia 15”)

b) Teclat

. Indistint

. Miniteciat (20 cm, tipus notebook)

. Teciat de tecles grans (2 cm)

. Teclat amb cobertor

c) Pantalla

. Indistint

. Pantaila gran

d) Ratoll

. Indistint

. Trackbali de bola gran (7 cm)

1
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. Trackball de bola petita (1 cm)

. Ratoll de cap per infraroig

. PantaNa tàclil/ Tablet PC

. Ratoli tipus ‘joystick”

ejjefencs

. Commutadors de botO Nombre: 1 2

. Commulador de barnilla

. Webcam

. ConnexiO audiOfon ordinador

c) Programari

TZ
Accés a l’ordinador (programari alternatiu als perifèrics d’entrada: teclat i ratoli)

. Ratoll virtual en pantalla

. Teclat virtual en pantalla

. Lector de pantalla per a invidents (Jaws)

. Altres lectors de pantalla

. Accés per webcam (ratoli facial)

Suports per a l’accés a Ia informaciO i a Ia comunicaciO

. Pictogrames

. Llengua de signes

. Lector de documents/continguts

. SubtitulaciO

Magnificadors de pantalla

. Ampliadors de pantalla per a discapacitats visuals (Zoomtext)

. Lupes i altres ampliadors de pantalla

Observacions

Nom i signatura del psicopedagog/a de lEAP

Data,

Nom i signatura del director/a de lEAP

Per tal de donar compliment a Ia normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal, els I les professionals que
intervenen en el tractament de les dades estan obligats al secret professional I al deure de guardar-les, obligacions que
subsisteixen fins i tot despres de finalitzar les seves tasques,

2
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EAP:

ANNEX 4

INFORME INDMDUAL DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIFIQUES VINCULADES A
SITUACIONS SOCIOECONÔMIQUES 0 SOCIOCULTURALS DESAFAVORIDES

Cognoms: Codi Informe:

Nom: Data naixement:

Adreça: Telèfon:

PoblaciO: Codi postal:

EAP: Curs:

SITUACIO DE L’ALUMNE/A:
Ha esta colaritzat anteriorment SI No
Té ad uirides les corn etències_bàsi ues corres onents a Ia seva edat cronolà ica Si No

Si No
Altres aspectes a considerar:

SITUACIO FAMILIAR:
Porta més de 3 anysde residència a Catalunya SI No
Presentadificultats vinculades a ‘estructura familiar SI No
Presenta dificultats relacionades amb Ia situació laboral de Ia farnilia Si No
Presenta dificultats vinculades a l’economia familiar SI No
Rep algun tipus de prestaciO econàmica Si No
Altres aspectes a considerar:

CENTRE EDUCATIU:

El domicili familiar es troba pràxim del centre demanat Si No

VALORACIO GLOBAL:
L’alurnne/a presenta necessitats educatives especifiques vinculades a situacions socioconàrniques o
socioculturals desfavorides que impliquen una atenciO personalitzada I actuacions educatives de suport
en el centre

ORIENTACIONS PER A L’ESCOLARITZACIO:

Signatura del/la treballador/a social de I’EAP Nom i signatura del/la directora/a de l’EAP

Data:

Per tal de donar compliment a (a normativa vigent de fracfament de dades de caràcter personal, els I les professionals que
inteivenen en el tractament de les dades estan obligats a! secret professional i a! deure de guardar-les, obligacions que
subsisteixen fins i tot després de finalitzar les seves tasques.

DADES DE L’ALUMNE/A:
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ANNEX 5

INFORME GLOBAL D’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIFIQUES DERIVADES
DE SITUACIONS SOCIOECONÔMIOUES 0 SOCIOCULTURALS DESAFAVORIDES

-_

DADES DEL CENTRE:____________________

Nom del centre:

Adreça: Telèfon:

PoblaciO: Codi postal:

LIJSTATD’ALUMNES QUE ES TROBEN EN AQUESTA SITUACIÔ

Cognoms Nom de I alumne Codi Informes

VALORACIO GLOBAL:
Aquests alumnes presenten necessitats educatives especifiques vinculades a situacions
socioeconOmiques o socioculturals desfavorides que impliquen una atenció personalitzada i actuacions
educatives de suport en el centre

Signatura treballador/a social de l’EAP

Data:

Nom I signatura del director/a de lEAP

Per tal de donar compliment a Ia normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal, els I les professionals que
intervenen en el tractament de les dades estan obligats a! secret professional i a! deure de guardar-les, obligacions que
subsisteixen fins i tot després de finalitzar les seves tasques.
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INFORME DE RECONEIXEMENT DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

EAP:

Dades de l’alumne/a

Cognoms: Cod CIP de Ia TSI:

Nom: Data naixement:

are,mareotutorquesinaelDictamen_

_____

Telèfon:

Població: Codi postal:

cf en el

L’alumne/a presenta necessitats educatives especials vinculades a:
Identificar Ia condició dominant
pacitat intellectual: lieu era (DIL,mitjana (DIM), severa (DIS), rotunda (DIP)

(DAP)

aacitatvisualD

P)

rnesectreautista TEA

rnreudeconducta

ddesenvoluamentsenseetioloiaclara

sdiruin

Informes aportats per Ia famIlia

Plans individualitzats i actuacions realitzades per atendre les necessitats de I’alumne

Document per a Ia direcció dels Sen,’eis Territorials/CEB, per a / centre educatiu i per a! pare, Ia mare o el//a tutor/a



Suports gue s’estan impiementant en ci centre per Ia seva escolarització i/o necessitats detectades
Concretats a! seu pla individualitzat

________

Suports del centre: tutor/a, mestrale educaciO especial,
especialista dorientació educativa, hores d’atenciO a Ia
diversitat, mestre d’audiciO llenguatge..
Especificar quins
Suport de logopOdia
Suport de fisioterapia
Suport mestre itinerant (visuals)
Suport educatiu complementari I Suport intermitent

Suport limitat
Suport extens

Resultats del protocol per avaluar les necessitats de suport
I Suport generalitzat

educatiu complementari
Equipament digital SI I] NO
S’adjunta Informe d’equipament digital especIfic (Annex 3)
Altres

Nom I signatura del pare, mare o tutor/a Nom signatura del psicopedagog/a Nom signatura del director/a de lEAP
dEAP

Data:

Per tal de donar compliment a Ia normativa vigent do tractament de dades de carâcter personal els lies professionals que intenienen
en el tractament do los dades estan obligats al secret professional i al deure do guardar4es, obligacions quo subsisteixen fins I tot
desprds de finalitzar los seves tasques.
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ORIENTACIONS PER AVALUAR LES NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU
COMPLEMENTARI (ANNEX 2)

_______________ __________

Aquestes orientacions fan referència a l’annex 2 de Ia Resolució de 9 de febrer de
2012, de Ia Direcció General dEducaciô Infantil I Primària, que estableix el
procediment a seguir I els protocols que han d’utilitzar per a/s equips drientació I
assessorament psicopedagOgic (EAP), per a llaboració dels dictàmens
d’escolarització de l’aIumnat amb necessitats educatives especials I dnformes
d’álumnat amb necessitats educatives especIflques derivades de situacions
socioeconOmiques o socioculturals desfavorides o associades a nova IncorporaciO al
sistema educatlu, per al curs 2012-2013.

Els centres educatius disposen de recursos humans a Ia seva plantilla corn son tutors,
mestres educaciO especial, especialistes d’orientaciO educativa, hores d’atenciO a Ia
diversitat, mestres d’audiciO i llenguatge etc. i al sector corn sOn logopedes,
fisioterapeutes etc. que proporcionen suport als alumnes amb necessitats educatives
especials en els entorns habituals del centre. A més per a determinats alumnes en
alguns moments de Ia seva escolaritat cal intensificar aquest suport i els centres
necessiten personal de suport complernentari, que és forca habitual es tradueixen en
hores de vetllador o auxiliar d’educaciO especial.

Per tal de disposar d’una mesura el més objectiva possible sobre el grau d’intensitat
de suport que necessita un determinat alumne, i a més garantir que és Ia mateixa per
a tot l’alumnat, s’ha adaptat el protocol que s’utilitza a Euskadi

Aquest protocol s’ha d’utilitzar quan un alumne/a pot necessitar recursos humans
complementaris als que disposa el centre on s’escolaritza. Permet valorar quin tipus de
necessitats té i quina intensitat de suport necessita.

Tipus de necessitats que identifica el protocol:

1. Cura i higiene personal
2. Mobilitat i/o desplacaments
3. RegulaciO del comportament i comunicaciO
4. Salut i seguretat

El protocol puntua especialment les necessitat de suport en els blocs 1, 2 i 4 que
manifesta sobretot d’alumnat amb greus discapacitats motrius i l’alumnat molt
depenent, amb una gran manca d’autonomia personal i social; alumnat que necessita
suport per a Ia cura, d’higiene i Ia seguretat personal.

El protocol és menys sensible en relaciO amb l’alumnat amb trastorns irnportants de Ia
comunicaciO (trastorns de l’espectre autista) o alumnat amb trastorns de conducta que
tenen un cert grau d’autonomia personal i social i que son capacos de tenir certa cura
d’ells mateixos. Les necessitats de suport d’aquests alumnes no depenen tant d’un
recurs d’aquest tipus i estan més vinculades a plans d’actuaciO dels agents educatius
implicats o a programes especifics que els ajudin a millorar Ia seva integracio social i
emocional i el seu aprenentatge.

El resultat de Ia valoraciO permetrà que els Serveis Territorials i el Consorci
d’EducaciO de Barcelona disposin d’unes puntuacions quantificades segons el grau de
necessitat per prendre decisions en l’assignaciO d’aquests recursos.
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Procediment d’üs

Quan hi ha una necessitat de personal de suport complementari, be sigui vinculada at
dictamen d’escolaritzaciO o en altres moments, l’EAP ha d’emplenar el Protocol per
avaluar les necessitats de suport educatlu complementaii, basant-se en l’observaciO
directa i en Ia informaciO facilitada per Ia familia o per altres professionals implicats.

El Protocol dona una puntuaciO total que permetrà ordenar tot l’alumnat susceptible de
disposar d’aquest suport en 4 tipus d’intensitat, tat com es reflecteix en el següent
quadre

TIPUS DE SUPORT
, Grau

d intensitat

Suport intermitent 1-8

Suport limitat 9-22

Suport extens 23-50

Suport generalitzat 51-70

Equivalencia aproximada en hores setmanals de suport educatiu complementari a
cada grau d’intensitat

- Suport intermitent: 0 hores

- Suport limitat: 6 hores

- Suport extens: de 10 a 15 hores

- Suport generalitzat: 25 o 30 hores

Orientativament:

- Quan hi hagi necessitat de suport generalitzat, s’atendrà fins a dos alumnes amb
necessitats de SEC; depenent de l’anàlisi contextual de Ia situació (per exemple,
dos alumnes amb necessitat de suport generalitzat a Ia mateixa aula o en aules
properes, o un amb necessitat de suport generalitzat i un altre de suport extens).

- Quan es tracte de suport extens, una professional SEC podrà atendre fins a tres
alumnes i Ies alum nes que ho necessitin.

- En el cas de suport limitat, un/a professional SEC atendrà fins a quatre alumnes.

- Els suports intermitents no es dotaran amb Ia presencia estable de professional
SEC

Donada Ia impossibilitat de contemplar Ia casuIstica de cada centre i situació, Ia
comissió de valoraciO del servei territorial, podrà analitzar situacions excepcionals i
ajustar les mesures després d’una anàlisi contextualitzat d’aquestes situacions.

Un cop es concedeixi aquest suport, el director/a del centre educatiu -a través de Ia
) CAD i amb l’assessorament de l’EAP- vetllarà per l’eficiència i optimització d’aquest

recurs, què aquest suport sigui eficac i eficient, adequant-lo a les necessitats dels
alumnes susceptibles de tenir-ne.
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En el moment de realitzar ci pta individuaiitzat es determinarà qui o quines persones
donaran aquests suports (tot els suports que necessiti un determinat aiumne no té
perquè donarlo Ia mateixa persona adulta).
Les assignacions d’aquests recursos s’hauran de revisar i adequar a les necessitats
deis alumnes cada curs.

Aiba Espot i Faixa
Directora General d’EducaciO lnfantil i Primària

Barcelona, 27 de febrer de 2012
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