
1. Es fa una proposta d’escolarització en un centre d’educació especial atès que “els ajustaments que ha de fer l’Administració educativa per atendre l’alumne en un 
centre ordinari són de caràcter desproporcionat o indegut i, per tant, les necessitats de l’alumne no poden ser ateses en el marc de les mesures d’atenció a la diversitat
que es preveuen en centres ordinaris” (Sentència del Tribunal Constitucional, de 27 de gener de 2014). 
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Previsió de suports i proposta d’escolarització per a alumnes amb necessitats 
educatives especials 

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

Dades de l’alumne/a 
 

Identificació de l’alumne/a (RALC) 

 

Nom i cognoms 

Previsió de suports per a l’atenció educativa de l’alumne/a (És una primera aproximació orientativa, atès
que la concreció es farà quan l’alumne/a s’escolaritzi, en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat del centre.) 

 Suports disponibles del centre (S’han de concretar amb l’equip directiu, l’equip docent, la comissió d’atenció a la diversitat, 
etc., quan l’alumne/a estigui matriculat, i s’han d’incloure en el pla de suport individualitzat.) 

 Suports disponibles en el territori (Marqueu els suports que requereix l’alumne/a tenint en compte la 
coherència, la sostenibilitat i la disponibilitat d’aquests suports.) 

 Suport del centre d’educació especial com a proveïdor de serveis i recursos (CEEPSIR) planificats en el PI 
   de l’alumne/a 

 Recursos i serveis que pertanyen a projectes educatius de dos centres diferents 

 Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) en el centre 

 Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) en el centre 

 Suport del programa d’aula integral de suport (AIS) 

 Suport de fisioteràpia (discapacitat motriu)  

 Suport dels professionals del centre de recursos per a deficients visuals (CREDV) 

 Suport dels professionals del centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) 

 Suport educatiu complementari i equipament específic 

 Suport educatiu complementari (annex 4)  

Suport d’equipament específic (annex 5) 

 Altres suports: 

Proposta d’escolarització
Centre ordinari 

   Centre ordinari amb suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) 
Centre ordinari amb suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) 
Centre ordinari i participació en el projecte educatiu d’un centre d’educació especial 
Centre d’educació especial i participació en el projecte educatiu d’un centre ordinari 
Centre d’educació especial pels motius excepcionals que s’especifiquen en l’apartat d’observacions1 
Continuïtat d’escolarització en el mateix centre 

Observacions 

R/N:Y0411/Y354 
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Centre/s sol·licitat/s per la família en la preinscripció (cal adjuntar una còpia de la sol·licitud de preinscripció) 
 

Codi de centre Nom      Localitat 

 

Codi de centre Nom Localitat 

 

Codi de centre Nom Localitat 

 

Observacions 

Proposta orientada del centre 
 Qualsevol centre dels sol·licitats per la família. 
 Es proposa el centre següent:  

Codi del centre      Nom Localitat 

 

Etapa   Cicle  Nivell    Per al curs escolar 

 

Observacions 

 Hi ha coincidència, per part dels pares, mares o tutors legals i l’EAP en la proposta d’escolarització i en la proposta del 
centre. 

 No hi ha coincidència, per part dels pares, mares o tutors legals i l’EAP, en la proposta d’escolarització, en la proposta de 
centre, o en cap de les dues. 

Expliqueu-ne els motius: 

Lloc i data 

Signatura del pare, mare, tutor/a legal o, Signatura del/de la professional Signatura del/de la director/a 
si escau, de l’alumne/a  de l’EAP de l’EAP  

Nom i cognoms Nom i cognoms Nom i cognoms 

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. 

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
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