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Informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu  

Nom de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP): 

Dades de l’alumne/a 
Identificació de l’alumne/a (RALC) 

Nom i cognoms Data de naixement 

Adreça Codi postal 

Població  Telèfon 1 Telèfon 2 

Nom del centre de procedència  Nivell  Població Codi 

Nivell en què s’escolaritzarà l’alumne/a 

Motiu per a l’elaboració 
 Inici d’escolarització en el sistema educatiu de Catalunya 
 Canvi de centre :  

 

 Reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu (NESE) d’un alumne escolaritzat en el centre. 

Necessitat específica de suport educatiu (NESE)
 Cura i higiene personal 
 Mobilitat i/o desplaçaments 
 Regulació del comportament i interacció 
 Salut i seguretat 
 Processos cognitius i/o d’aprenentatge 
 Comunicació i llenguatge 

Aquestes NESE estan associades a: 
 

 Necessitats educatives especials (NEE):  
 Trastorns que condicionen l’aprenentatge  Altes capacitats (AC)  Retard greu de l’aprenentatge 

Observacions 

Informes que aporta la família (CAD, CDIAP, CSMIJ i altres professionals)1

1. CAD: Centre d'Atenció de Discapacitats de la Generalitat, CDIAP: Centre de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, CSMIJ: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

R/N: Y0411/Y354 
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Conclusions de l’avaluació psicopedagògica 

Orientacions per a l’atenció educativa de l’alumne/a 
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Lloc i data 

Signatura del/de la professional de l’EAP  Signatura del director/a de l’EAP 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Necessitat  educativa Mesures i suports 
 Cura i higiene personal 
 Mobilitat i/o desplaçaments 
 Regulació del comportament i interacció 
 Salut i seguretat 
 Processos cognitius i/o d’aprenentatge 
 Comunicació i llenguatge 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció de l’EAP.
Finalitat: Assessorament, orientació i suport a alumnes, famílies i centres educatius.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Administració educativa i famílies.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se’n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/necessitats-especifiques-suport-educatiu.html

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/necessitats-especifiques-suport-educatiu.html
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