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Informe individual de l’alumne/a amb necessitats educatives derivades de 
situacions socioeconòmiques o socioculturals especialment desafavorides 

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 

 

Nom del centre Codi 

 

Nivell educatiu 

Situació de l’alumne/a 
Ha estat escolaritzat anteriorment. 

Té adquirides les competències corresponents a l’edat cronològica. 

Té cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene. 

 Altres aspectes que cal tenir en compte 

Situació familiar de l’alumne/a 
Fa més de tres anys que viu Catalunya. 

Presenta dificultats vinculades a l’estructura familiar. 

Presenta dificultats relacionades amb la situació laboral de la família. 

Presenta dificultats vinculades a l’economia familiar. 

Rep algun tipus de prestació econòmica. 
 

Altres aspectes que cal tenir en compte 

R/N: Y0411/Y354 
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Situació en relació amb el centre educatiu 
 

Nom del centre educatiu: 

El domicili familiar és a prop del centre demanat. 

Valoració global 
 

L’alumne/a presenta necessitats específiques de suport educatiu associades a situacions socioeconòmiques o socioculturals 
desafavorides, que impliquen actuacions educatives de suport en el centre. 
 

Orientacions per a l’escolarització 

 

Signatura del/de la treballador/a social de l’EAP Vistiplau del/de la director/a de l’EAP 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Data de l’informe 

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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