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Informe de l’equipament específic 

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

I. Dades de l’alumne/a
 

Identificació de l’alumne/a (RALC) 

 

Nom i cognoms Data de naixement 

 

Nom del centre Codi 

 

Població 

 

Nivell educatiu Etapa 

Àmbit de les necessitats de suport educatiu 

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 

Necessitats educatives especials de l’alumne/a 

Les necessitats educatives es deriven de: 
 

Observacions1

II. Equipament necessari
 

a) Adaptació sensorial
 

Llum freda
Altres: 

 

b) Ajuda per desplaçar-se
 

Cadira exterior
Caminador 
Altres: 

 

c) Adaptació del mobiliari de l’aula i del vàter
 

Cadira

Taula 

Adaptador WC 

Agafador 

Altres: 

1. En aquest apartat cal fer constar, si escau, els informes i els certificats aportats per la família, i també altra informació rellevant sobre l’alumne/a.

R/N: Y0411/Y354 
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d) Material de posicionament
 

Bipedestador
Falca 
Pla inclinat 
Seient 
Altres: 

 

e) Adaptació del material escolar
 

Faristol
Alicorn 
Altres: 

 

f) Altres:
 

Casc protector 

Grua 

Arnès 
Altres: 

 

Concreteu les especificacions de les demandes anteriors, tenint en compte la base de dades dels equipaments educatius / família 
d’educació especial: 

g) Equipament digital específic
 

g.1) Ordinador
 

Indistint 
Sobretaula 
Miniordinador o ordinador portàtil petit 
Ordinador portàtil gran (pantalla de 15”) 

g.2) Teclat
 

Indistint 
Miniteclat (20 cm tipus ordinador portàtil petit) 
Teclat de tecles grans (2 cm) 
Teclat amb cobertor 

g.3) Pantalla
 

Indistinta 
Pantalla gran 

g.4) Ratolí
 

Indistint 
Ratolí de bola gran (7 cm) 
Ratolí de bola petita (1 cm) 

Ratolí de cap per infraroig  
Pantalla tàctil / Tauleta gràfica 
Ratolí de botó (tipus joystick) 
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g.5) Altres perifèrics
 

Cap 
Commutadors de botó 

Commutador de barnilla  

Càmera web  

Cable per audiòfon amb connexió a un ordinador 

g.6) Programari alternatiu
 

Lector de pantalla per a invidents (jaws) 
Ampliadors de pantalla per a persones amb discapacitat visual (Zoomtext) 
Altres:   

III. Observacions

Lloc i data 

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

Nom i cognoms Nom i cognoms 

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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