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Normativa vigent: 

• RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la directora general d'Inclusió 
Educativa, per la qual s'estableixen les línies estratègiques de 
l'orientació educativa i professional i de l'acció tutorial per al curs 2021-
2022 

• RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2021, de la directora general d'Inclusió 
Educativa, per la qual s'estableix l'organització i el procediment 
d'intervenció de les unitats especialitzades d'Orientació (UEO) i es 
concreta el procediment d'activació dels centres d'educació especial com
a centres de recursos 

• ORDRE 23/2021, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, per la qual es determinen els criteris de creació de llocs de 
professorat de l'especialitat d'Orientació Educativa en els equips 
d'Orientació Educativa, i per la qual s'ordena la creació de les unitats 
especialitzades d'Orientació 

• DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de 
l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià 

• RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

• Resolució de 4 de maig de la SAEFP (DOGV 8807, 08.05.2020), estableix 
el marc i les directrius d’actuació a desenvolupar durant el tercer 
trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la 
situació de crisi ocasionada per la COVID_19.

• Decret 252/2019, de 29 de novembre, de regulació de l'organització i el 
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments 
d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

• RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, es regula l'organització de la 
resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat i es publiquen els 
formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe 
sociopsicopedagògic, el PAP i el dictàmen per a l'escolarització. 

• ORDRE 20/2019, de 30 abril, es regula l'organització de la resposta 
educativa per a la inclusió de l'alumnat (Reforç Pedagògic, PMAR, PR4, 
ACIS).

• DECRET 104/2018, de 27 juliol del Consell, pel qual es desenvolupen els 
principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià. 

• ORDRE 38/2016, de 27 juliol, de la Conselleria d'Educació, per la que es 
el Pla d'Actuació per a la Millora, el PR 4,  el Programa d'Aula 
Compartida.

• DECRET  87/2015, de 5 de juny del Consell, pel que s'estableix el 
Currículum  d'ESO i Batxillerat a al Comunitat Valenciana. 



➔ Segons RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022: 

1. Els centres docents disposaran d’un pla d’atenció a la diversitat i inclusió 
educativa (PADIE) amb la finalitat d’implementar, de forma transversal, un 
model d’educació inclusiva per a tot l’alumnat, que implique el currículum, 
l’organització del centre, les relacions de la comunitat educativa, les relacions 
amb l’entorn i totes les actuacions
que es desenvolupen.

2. Serà aplicable, a més de la normativa general esmentada en el preàmbul 
d’aquest pla, la següent:
– Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional 
sobre els drets de les persones amb discapacitat (BOE184, 02.08.2011).
– Llei 9/2018, de 24 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 11/2003,
de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’Estatut de les Persones amb 
Discapacitat (DOGV 8282, 26.04.2018).
– Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els 
principis d’equitat i d’inclusió en el Sistema Educatiu Valencià (DOGV 8356, 
07.08.2018).
– Resolució conjunta d’11 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per a la detecció i l’atenció precoç de l’alumnat que puga presentar un 
problema de salut mental (DOGV 8196, 22.12.2017).
– Resolució de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a actuar en l’acollida de 
l’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat (DOGV 8314, 11.06.2018).
– Resolució de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i 
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’aplicació 
d’alguns dels principals procediments previstos en l’Ordre 20/2019, de 30 
d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual 
es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat 
als centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, i
es publiquen els formularis referits a l’avaluació sociopsicopedagògica, 
l’informe sociopsicopedagògic, el pla d’actuació personalitzat (PAP) i el 
dictamen per a l’escolarització, o normativa que la substituïsca (DOGV 8602, 
30.07.2019).
– Resolució de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i 
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de 
l’atenció educativa domiciliària i hospitalària, o normativa que la substituïsca 
(DOGV 8872, 03.08.2020).



3. Aquest pla inclou:
A) PROCEDIMENTS DE DETECCIÓ I ANÀLISI.
1. La identificació i valoració de les necessitats educatives de l’alumnat s’ha de
dur a terme de la manera més primerenca possible, a fi de determinar les 
mesures i els suports més escaients i iniciar la resposta educativa tan prompte 
com siga possible. Es realitzaran en totes les etapes educatives (ESO, 
Batxillerat i FP), incidint especialment en els moments de canvi i de transició, 
en els quals se solen fer més evidents les barreres a la participació i a 
l’aprenentatge no detectades prèviament.
2. Dins de l’àmbit escolar, el professorat ha de realitzar, com a part de l’acció
docent, la detecció de barreres i necessitats per a l’aprenentatge i 
propiciar la participació de l’alumnat a partir de la informació obtinguda en el 
mateix centre o que faciliten les famílies o els serveis sanitaris i socials.
3. La identificació de les necessitats específiques de suport educatiu correspon 
als serveis especialitzats d’orientació. Quan l’alumnat requereix una resposta 
personalitzada i individualitzada que comporta mesures curriculars 
extraordinàries o suports especialitzats, és preceptiu que els serveis 
especialitzats d’orientació n’efectuen una avaluació sociopsicopedagògica i 
emeten l’informe sociopsicopedagògic corresponent, que ha de determinar la 
intensitat i durada dels suports i aportar orientacions per a elaborar el pla 
d’actuació personalitzat (PAP).

4. Avaluació sociopsicopedagògica, procediment i informe 
sociopsicopedagògic
4.1. L’Ordre 20/2019 defineix l’avaluació sociopsicopedagògica com un procés 
necessari per a la identificació de les necessitats de suport educatiu que puga 
presentar l’alumnat. Es considera un procés col·laboratiu que, coordinat pel 
personal d’orientació dels serveis especialitzats d’orientació, requereix la 
participació de diversos agents.
2. Aquest procediment s’inicia amb una reunió conjunta de l’equip educatiu i 
del servei especialitzat d’orientació corresponent. La reunió, prèvia a 
l’avaluació sociopsicopedagògica pròpiament dita, té com a finalitat analitzar 
de manera conjunta tota la informació disponible sobre l’alumnat, les barreres 
detectades i les mesures aplicades.
3. En aquesta reunió s’ha de comprovar els resultats de l’aplicació de les 
mesures de resposta a la inclusió dels nivells II i III que no han requerit 
avaluació sociopsicopedagògica i que han estat aplicades amb anterioritat i, a 
més a més, proposar noves mesures o les modificacions que es considere a les 
ja aplicades, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de l’alumnat 
en el marc més normalitzat possible. L’anàlisi i les valoracions realitzades, les 
actuacions a realitzar, així com les decisions preses en aquesta reunió es 
reflectiran en una acta, que complimentarà el tutor o tutora de l’alumnat, 
seguint el model de l’annex I que estableix la Resolució 24.07.19.
4. Si, realitzada aquesta valoració, està justificat iniciar el procediment 
d’avaluació sociopsicopedagògica, el tutor o la tutora, com a representant de 
l’equip educatiu, emplenarà la sol·licitud d’avaluació sociopsicopedagògica 
utilitzant el model de l’annex II.Prèviament a l’entrega de la sol·licitud al servei 
especialitzat d’orientació corresponent, el tutor o tutora haurà informat la 
família dels motius i la necessitat d’aquesta avaluació i n’haurà obtingut el seu 



consentiment explícit, així com el vistiplau de la direcció del centre educatiu.
Quan en l’acta de la reunió prèvia al procés d’avaluació sociopsicopedagògica 
es considere justificat no iniciar el procediment d’avaluació 
sociopsicopedagògica, l’equip educatiu, mitjançant una reunió de coordinació, 
articularà de manera explícita les actuacions necessàries per a l’aplicació de 
les mesures de resposta que el servei especialitzat d’orientació recomane. 
Totes les mesures que s’adopten en el nivell III seran objecte de revisió a final 
de curs per l’equip educatiu i els seus resultats seran registrats per les tutores i
els tutors a la plataforma Itaca 3. 
5. En les avaluacions sociopsicopedagògiques ha de participar la totalitat de 
personal especialitzat segons les necessitats que s’hagen detectat en 
l’alumnat. Els diferents professionals aportaran la informació pertinent, des del 
seu àmbit professional i, de manera col·laborativa, es realitzarà la identificació 
de les necessitats educatives de l’alumnat; així el personal sanitari 
(fisioterapeutes i metges) col·laborarà en la identificació de necessitats 
educatives de tipus motriu, el personal especialitzat en treball social en la 
identificació d’aquelles de tipus sociofamiliar i el personal d’audició i llenguatge
en la identificació de les  necessitats educatives de l’àmbit de la comunicació, 
el llenguatge i la parla.
6. L’informe sociopsicopedagògic és el document que recull les conclusions de 
tot aquest procés d’avaluació i explicita les mesures proposades i el grau i la 
intensitat dels suports necessaris per organitzar la resposta educativa a les 
necessitats identificades. El professorat de l’especialitat d’orientació educativa 
dels serveis especialitzats d’orientació elaborarà l’informe sociopsicopedagògic
d’acord amb el model de l’annex III que estableix la Resolució 24.07.19.
7. Quan l’Informe sociopsicopedagògic propose la intervenció de personal 
especialitzat de suport, la direcció d’estudis de cada centre, amb la 
col·laboració de l’equip educatiu de l’alumnat i de tot el personal especialitzat 
de suport, procedirà a organitzar la seua intervenció.
9. L’informe sociopsicopedagògic ha d’indicar les mesures educatives 
recomanades, la intervenció del personal especialitzat i no especialitzat de 
suport així com les actuacions a l’àmbit familiar i d’altres agents externs. En el 
cas de ser prescriptiva la realització d’un pla d’actuació personalitzat (PAP) 
totes aquestes indicacions quedaran reflectides en aquest document. En el cas 
que no siga prescriptiva la seua realització, l’equip educatiu, mitjançant una 
reunió de coordinació, articularà
de manera explícita les actuacions necessàries per a l’aplicació de les mesures 
de resposta proposades en l’informe sociopsicopedagògic. Totes les mesures 
que s’adopten en el nivell III seran objecte de revisió a final de curs per l’equip 
educatiu i els seus resultats seran registrats per les tutores i els tutors a la 
plataforma Itaca 3. 

B) MESURES, ACTUACIONS, PLANS I PROGRAMES.
A més de les mesures, actuacions, plans i programes que s’indiquen a 
continuació, durant el curs 2021-2022 es tindran especialment en compte les 
mesures derivades de les condicions extraordinàries que van afectar el 
desenvolupament dels cursos 2019-2020 i 2020-2021 a conseqüència de la 
situació de crisi ocasionada per la COVID-19, i que han d’incloure, entre altres 
aspectes, actuacions envers l’alumnat que haja promocionat amb assignatures 



pendents i necessite plans individualitzats de recuperació o de reforç, mesures 
relatives a l’organització curricular i, en general, envers tot aquell alumnat que 
s’haja pogut veure afectat per les circumstàncies esmentades:
– Actuacions de sensibilització adreçades a tota la comunitat educativa envers 
la resposta inclusiva a la diversitat que hi ha al centre i en la societat.
– Actuacions per a la detecció primerenca i intervenció amb l’alumnat amb 
altes capacitats intel·lectuals.
– Actuacions per a la prevenció i intervenció primerenca davant les dificultats 
d’aprenentatge.
– Procediments establits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la 
resposta a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que es 
desenvolupen al centre en cada una de les etapes:

• Adaptacions d’accés al currículum.
• Mesures individualitzades per a l’aprenentatge. En aquest apartat 

s’inclouran necessàriament les actuacions posteriors a la incorporació
de l’alumnat nouvingut.

• Mesures de flexibilització en l’inici o la durada de les etapes.
• Mesures per a la compensació de les desigualtats que presenta 

l’alumnat del centre. En aquest apartat s’inclouran necessàriament 
les
mesures de compensació per a l’alumnat malalt o amb problemes de
salut mental que siga atés per les unitats pedagògiques hospitalàries 
o
unitats educatives terapèutiques/ hospital de dia respectivament.

• Mesures personalitzades per a la participació que requereixen 
avaluació sociopsicopedagògica.

• Organització per a la planificació, desenvolupament, avaluació i
seguiment dels plans d’actuació personalitzats.

• Programes o actuacions de disseny propi o programes singulars
autoritzats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que 
desenvolupen les línies d’actuació del Decret 104/2018, relacionades 
amb la  identificació i eliminació de barreres a la inclusió, la 
mobilització dels recursos per a donar suport a la inclusió i el 
currículum inclusiu.

Pla d’actuació personalitzat (PAP)
1. El PAP recull les conclusions de l’avaluació sociopsicopedagògica i les 
orientacions de l’informe sociopsicopedagògic per organitzar, desenvolupar i 
avaluar la proposta de les mesures de resposta educativa per a la inclusió de 
l’alumnat avaluat i la intervenció dels diferents suports, especialitzats o no, que
hi intervenen.
2. L’article 8 de l’Ordre 20/2019 estableix els continguts que ha de contindre el 
PAP. Seguint aquestes indicacions, els tutors i tutores, com responsables de la 
coordinació de l’equip educatiu, redactaran el PAP seguint el model de l’annex 
IV.
3. El PAP concretarà l’horari del personal especialitzat de suport.
El nombre de sessions d’atenció a l’alumnat escolaritzat en l’aula ordinària, 
calculades en franges de 30, 45 o 60 minuts, s’ha de determinar en funció de 
la intensitat establida en l’informe sociopsicopedagògic i concretada en el pla 
d’actuació personalitzat, tot considerant els criteris



següents:
a) Intensitat baixa: fins a un màxim de 2 sessions/setmanals (1 o 2 sessions)
b) Intensitat mitjana: fins a un màxim de 4 sessions/setmanals (3 o 4 sessions)
c) Intensitat alta: fins a un màxim 6 sessions/setmanals (5 o 6 sessions)
4. L’aplicació i desenvolupament del PAP implica una avaluació contínua dels 
resultats i l’eficàcia de les mesures que s’estan aplicant.
Aquest seguiment es realitzarà en sessions trimestrals coincidint amb les 
sessions d’avaluació. La importància del seguiment del PAP requereix que es 
realitzen sessions específiques de l’equip educatiu que hi intervé 
complementàries a les sessions ordinàries d’avaluació que es realitzen amb el 
grup classe de l’alumnat. En aquest sentit la direcció d’estudis de cada centre 
establirà, trimestralment i al final del curs, un calendari específic de sessions 
d’avaluació dels Plans d’Actuació Personalitzats que s’estiguen aplicant en el 
seu centre.
6. El personal especialitzat de suport ha de col·laborar activament en el procés 
d’avaluació de l’alumnat, pel que assistiran a totes les sessions d’avaluació 
dels Plans d’Actuació Personalitzats de l’alumnat amb el qual intervenen i a 
aquelles sessions d’avaluació per a les quals, de forma extraordinària, siga 
convocat. El document informatiu del progrés de l’alumnat i del resultat de les 
avaluacions periòdiques que es lliura a la família o als representants legals de 
l’alumnat ha de ser únic. El tutor o tutora amb la informació aportada 
trimestralment pel personal especialitzat de suport d’acord amb l’article 41.8 
de l’Ordre 20/2019, redactarà el document de seguiment del PAP i comunicarà 
aquesta informació a la família o als representants legals de l’alumnat en els 
termes
i condicions que cada centre determine.

Mesures de resposta educativa per a la inclusió
Les mesures de resposta educativa per a la inclusió constitueixen totes les 
actuacions educatives planificades amb la finalitat d’eliminar les barreres 
identificades en els diversos contextos on es desenvolupa el procés educatiu 
de tot l’alumnat, i contribueixen d’aquesta manera a la personalització del 
procés d’aprenentatge en totes les etapes educatives.
Aquestes mesures s’han de plantejar des d’una perspectiva global, sistèmica i 
interdisciplinària, que implique tota la comunitat educativa i altres agents, 
incidisca en l’alumnat i el seu entorn, i combine actuacions de caràcter 
comunitari, grupal i individual.

Nivells de resposta educativa per a la inclusió
El projecte educatiu de centre és el document on s’estableixen els criteris per a
definir les mesures de resposta educativa per a la inclusió, les quals 
s’organitzen en quatre nivells de concreció de caràcter sumatori i progressiu, 
d’acord amb el que s’especifica en els punts següents i es recull en l’annex. El 
PAM, que incorpora la concreció anual de les actuacions contingudes en el 
projecte educatiu del centre, ha d’estar present en els quatre nivells.

a) Primer nivell de resposta.
S’adreça a tota la comunitat educativa i a les relacions del centre amb l’entorn 
sociocomunitari.
El constitueixen les mesures que impliquen els processos de planificació, la 



gestió general i l’organització dels suports del centre.
Els òrgans de govern, de coordinació i de participació del centre, d’acord amb 
les seues competències, proposen i aproven aquestes mesures, les quals ha 
d’aplicar tota la comunitat educativa amb la col·laboració d’agents externs 
quan siga necessari. Les mesures que inclouen la participació de persones o 
entitats externes al centre docent s’han d’acordar i concretar amb els agents 
implicats. Els documents que concreten les mesures del primer nivell de 
resposta són el projecte educatiu de centre i el pla d’actuació per a la millora 
(PAM).
b) Segon nivell de resposta.
S’adreça a tot l’alumnat del grup-classe.
El constitueixen les mesures generals programades per a un grup-clase que 
impliquen suports ordinaris.
Les mesures en aquest nivell inclouen el disseny i aplicació de programacions 
didàctiques que donen resposta la diversitat de tot l’alumnat del grup, incloent-
hi les activitats d’ampliació i reforç per al desenvolupament competencial i la 
prevenció de dificultats d’aprenentatge, així com actuacions transversals que 
fomenten la igualtat, la convivència, la salut i el benestar.
Aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, 
coordinat per la tutoria del grup, amb l’assessorament dels serveis 
especialitzats d’orientació, el professorat especialitzat de suport i, si escau, la 
col·laboració d’agents externs, d’acord amb les seues competències.
Les mesures del segon nivell es determinen en les unitats didàctiques així com 
en el pla d’acció tutorial i el pla d’igualtat i convivència continguts en el 
projecte educatiu de centre i la seua concreció en el pla d’actuació per a la 
millora.

c) Tercer nivell de resposta.
El constitueixen les mesures adreçades a l’alumnat que requereix una resposta
diferenciada, individualment o en grup, que impliquen suports ordinaris 
addicionals.
Aquest nivell inclou mesures curriculars que tenen com a referència el 
currículum ordinari i com a objectius que l’alumnat destinatari promocione amb
garanties a nivells educatius superiors, obtinga la titulació corresponent en els 
canvis d’etapa i s’incorpore en les millors condicions al món laboral. S’inclou 
l’organització d’activitats d’enriquiment o reforç, les adaptacions d’accés al 
currículum que no impliquen materials singulars, personal especialitzat o 
mesures organitzatives extraordinàries i, en l’etapa d’Educació Secundària 
Obligatòria, també l’organització del currículum en àmbits d’aprenentatge o el 
desenvolupament de programes específics d’atenció a la diversitat, regulats 
per l’Administració o de disseny propi pels centres docents com a part del seu 
projecte educatiu. Així mateix, s’hi inclouen les actuacions d’acompanyament i 
suport personalitzat per a qualsevol alumna o alumne que en un moment 
determinat les puga necessitar, tot incidint especialment en les actuacions que
l’impliquen emocionalment, reforcen la seua autoestima, el sentit  de 
pertinença al grup i al centre, i preparen per a interaccions positives en 
contextos socials habituals.
En aquest nivell s’organitzen, igualment, les mesures transitòries que faciliten 
la continuïtat del procés educatiu de l’alumnat que, per malaltia, desprotecció, 
mesures judicials o que, per qualsevol circumstància temporal es trobe en risc 
d’exclusió, requereix suports ordinaris en contextos educatius externs al centre
escolar al qual assisteix habitualment.



Totes aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, 
coordinat per la tutoria, amb l’assessorament dels serveis especialitzats 
d’orientació i la col·laboració del professorat especialitzat de suport i, si escau, 
d’altres agents externs, d’acord amb les seues competències.
Les mesures del tercer nivell es determinen en el pla d’atenció a la diversitat, 
el pla d’acció tutorial i el pla d’igualtat i convivència continguts en el projecte 
educatiu de centre i la seua concreció en el pla d’actuació per a la millora.

d) Quart nivell de resposta.
El constitueixen les mesures adreçades a l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu que requereix una resposta personalitzada i 
individualitzada de caràcter extraordinari que implique suports especialitzats 
addicionals.
Atenent al caràcter extraordinari d’aquest nivell, és preceptiu, en tots els 
casos, la realització d’una avaluació sociopsicopedagògica i l’emissió de 
l’informe sociopsicopedagògic corresponent.
Les mesures extraordinàries inclouen les adaptacions curriculars individuals 
significatives, les adaptacions d’accés que requereixen materials singulars, 
personal especialitzat o mesures organitzatives extraordinàries, els programes 
específics que requereixen adaptacions
significatives del currículum, i els programes singulars per a l’aprenentatge 
d’habilitats d’autoregulació del comportament i les emocions o habilitats de 
comunicació interpersonal i de relació social en els contextos habituals i de 
futura incorporació.
En aquest nivell s’organitzen, igualment, les mesures de flexibilització de 
l’escolarització, les pròrrogues de permanència extraordinària per a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials, la determinació de la modalitat 
d’escolarització o les mesures transitòries que faciliten la continuïtat del procés
educatiu de l’alumnat que, per les seues condicions de salut mental, requereix 
suports addicionals especialitzats en contextos educatius externs al centre 
escolar al qual assisteix habitualment.
Aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, 
coordinat per la tutoria del grup, amb l’assessorament dels serveis 
especialitzats d’orientació. L’equip educatiu compta amb la col·laboració del 
professorat especialitzat de suport i, si escau, del personal no docent de suport
i d’altres agents externs, d’acord amb les seues competències i segons 
determine l’avaluació sociopsicopedagògica preceptiva.
En cas de decisions extraordinàries d’escolarització, l’Administració educativa 
activarà el procediment adient.
El pla d’actuació personalitzat és el document que concreta les mesures 
d’aquest nivell de resposta.





Mesures per a l’accés: Adaptacions d’accés
- Les adaptacions d’accés tenen com a objectiu que l’alumnat que presenta 
necessitats específiques de suport educatiu puga accedir a les experiències 
educatives comunes en entorns normalitzats i desenvolupar el currículum 
ordinari o, si escau, el currículum adaptat.
- Aquestes adaptacions poden aplicar-se en totes les etapes educatives i en 
qualsevol dels nivells de resposta i impliquen la modificació o la provisió de 
suports materials, espacials, personals, de comunicació, metodològics o 
organitzatius.
- Les adaptacions d’accés les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, 
que coordina la tutora o el tutor, amb l’assessorament, si escau, del servei 
especialitzat d’orientació, sense perjudici de les competències atribuïdes a 
l’Administració educativa, als ajuntaments i a la direcció o la titularitat del 
centre docent pel que fa a l’adequació, la gestió i la supervisió de les 
condicions d’accessibilitat en els centres docents.

1.)Accessibilitat personalitzada amb mitjans comuns
1. La conselleria competent en matèria d’educació, els ajuntaments i els 
centres docents, en l’àmbit de les respectives competències que tenen, han de 
disposar les mesures en els nivells de resposta I, II i III que possibiliten 
l’accessibilitat física, sensorial, comunicativa i cognitiva dels espais, els serveis,
els processos educatius i de gestió perquè els puga entendre i utilitzar tot 
l’alumnat i la comunitat educativa sense cap tipus de discriminació.
2. L’accessibilitat personalitzada amb mitjans comuns inclou l’eliminació dels 
obstacles que dificulten el desplaçament o l’accés físic, la disposició de les 
condicions d’il·luminació i sonoritat, la senyalització i l’organització dels espais 
perquè puguen ser comprensibles i segurs, la selecció i l’adaptació dels 
materials curriculars d’ús comú en format accessible, i totes les actuacions que
no impliquen sistemes de comunicació alternatius o augmentatius, materials 
singulars, personal especialitzat o mesures organitzatives de caràcter 
extraordinari.
2.) Accessibilitat personalitzada amb mitjans específics o singulars
1. Quan l’alumnat presenta necessitats específiques de suport educatiu i no 
són suficients les mesures d’accessibilitat amb mitjans comuns i generalitzats, 
la conselleria competent en matèria d’educació i els centres docents, dins de 
l’àmbit de les seues competències, han de facilitar les mesures d’accessibilitat 
de nivell IV amb mitjans específics o singulars, que consisteixen en la provisió 
de sistemes augmentatius o alternatius de comunicació, materials singulars, 
productes de suport, la intervenció d’algun professional especialitzat o 
l’establiment de mesures organitzatives diferenciades que afecten els espais i 
el temps.
2. Per a l’aplicació d’aquestes mesures d’accessibilitat s’ha de seguir el 
procediment següent:
a) En el moment en què es detecten les necessitats educatives especials d’una
alumna o un alumne, l’equip docent ha de disposar les mesures d’accessibilitat
amb mitjans comuns. En el cas que aquestes siguen insuficients, la tutora o 
tutor ha de sol·licitar al servei especialitzat d’orientació l’avaluació 
sociopsicopedagògica preceptiva i l’emissió de l’informe sociopsicopedagògic 
corresponent, d’acord amb el procediment especificat en l’article 6 de la Ordre 
20/2020, perquè faça la proposta dels mitjans específics o singulars necessaris 



per a garantir-ne l’accessibilitat.
b) Per a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de 
discapacitat que requereix, d’acord amb l’informe sociopsicopedagògic, 
productes individuals de suport per a millorar la seua autonomia i l’accés al 
currículum, la direcció o la titularitat del centre ha de fer la sol·licitud a la 
conselleria competent en matèria d’educació, d’acord amb els criteris i els 
procediments que dispose la normativa vigent per a aquest tràmit.

Mesures individualitzades per a l’aprenentatge
A. Adequació personalitzada de les programacions didàctiques
1. Amb la finalitat que tot l’alumnat puga participar en les activitats del seu 
grup classe i assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, el 
professorat ha d’adequar les programacions didàctiques als diferents ritmes, 
estils i capacitats d’aprenentatge.
2. L’adequació personalitzada de les programacions didàctiques és una mesura
curricular ordinària de nivell II, en tant que considera la totalitat de l’alumnat 
del grup classe, i de nivell III, en la mesura que té en compte l’alumnat del grup
que requereix una resposta diferenciada.
Així mateix, també ha de considerar les adequacions necessàries que donen 
resposta a l’alumnat que requereix mesures curriculars extraordinàries, com les
adaptacions curriculars individuals significatives (ACIS) i les adequacions 
curriculars d’ampliació o enriquiment.
3. Aquestes adequacions s’han de realitzar en totes les etapes educatives i 
comporten la planificació de les unitats didàctiques i les activitats curriculars 
en diferents nivells d’amplitud, la utilització de diverses metodologies, formes 
de representació i d’expressió, activitats i instruments d’avaluació. A més, han 
d’estimular la motivació i la implicació de l’alumnat i promoure la interacció, la 
col·laboració i la cooperació entre iguals.
4. Els equips docents, coordinats per la tutora o el tutor del grup, amb la 
col·laboració del personal especialitzat de suport i l’assessorament, si escau, 
del servei especialitzat d’orientació, han de realitzar aquestes adequacions, 
prenent com a referència les unitats didàctiques i les activitats programades 
per a tot el grup classe.
5. Els criteris, instruments i tècniques per a l’avaluació dels aprenentatges de 
l’alumnat que ha requerit adequacions personalitzades de les programacions 
didàctiques s’han de realitzar en relació i coherència amb el tipus d’adaptació 
realitzada. En qualsevol cas, s’ha d’assegurar l’assoliment de les competències
clau de l’etapa, d’acord amb els criteris d’avaluació, per a obtindre la titulació o
la competència professional del títol corresponent.

B. Reforç pedagògic
1. El reforç pedagògic és una mesura de resposta de nivell III que pot aplicar-se
en qualsevol etapa educativa i suposa l’adequació de la metodologia i les 
estratègies organitzatives que els centres determinen, dutes a terme amb 
suports ordinaris.
2. La mesura de reforç pedagògic està dirigida a l’alumnat següent:
a) Alumnat que té dificultats d’aprenentatge en àrees o matèries 
determinades.



b) Alumnat que ha promocionat amb àrees o matèries no superades del curs 
anterior.
c) Alumnat que roman un any més en el mateix curs.
d) Alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu valencià que s’incorpora
de manera transitòria a un curs inferior al que li correspon per edat.
3. El reforç pedagògic el planifica i l’aplica el professorat de les àrees o les 
matèries implicades, coordinat per la tutora o el tutor. La direcció d’estudis 
organitza el professorat que hi participa, d’acord amb les directrius de la 
comissió de coordinació pedagògica o l’òrgan del centre que té atribuïdes 
aquestes funcions, i del claustre, tot considerant, si escau, les hores lectives 
disponibles del professorat o les hores de reforç assignades als departaments 
didàctics.
4. La proposta de l’alumnat que ha de rebre reforç pedagògic la fa l’equip 
docent després de l’avaluació inicial del curs i al final de cada trimestre, sense 
perjudici que aquesta mesura puga adoptar-se en qualsevol moment en què es
detecten les dificultats d’aprenentatge de l’alumnat.
5. Per a l’alumnat que roman un any més en el mateix curs i l’alumnat 
d’incorporació tardana al sistema educatiu valencià que s’incorpora de manera 
transitòria a un curs inferior al que li correspon per edat, l’equip docent ha 
d’elaborar un pla específic de reforç dirigit a la superació
de les seues dificultats.
6. El reforç pedagògic s’ha de fer preferentment dins de l’aula ordinària 
utilitzant estratègies organitzatives (desdoblaments en grups heterogenis, 
docència compartida...) que beneficien tot l’alumnat del grup classe i 
possibiliten que l’alumnat que el rep participe en les activitats de les unitats 
didàctiques programades en el seu grup de referència.
7. L’equip docent ha d’avaluar, trimestralment i quan finalitze cada curs 
escolar, l’organització i els resultats de les mesures de reforç aplicades amb 
l’objecte de valorar el progrés de l’alumnat i prendre les decisions que hi 
corresponen.

C. Enriquiment curricular
1. L’enriquiment curricular és una mesura curricular extraordinària de nivell III 
dirigida a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, degudament identificat 
pels serveis especialitzats d’orientació. Consisteix en l’ampliació dels objectius 
i els continguts de les diferents àrees i matèries, la flexibilitat dels instruments i
els criteris d’avaluació i l’ús d’una metodologia específica, tot considerant les 
capacitats, els interessos, l’estil d’aprenentatge de l’alumnat i les 
característiques i les oportunitats del context familiar i sociocomunitari.
2. Aquestes actuacions es desenvolupen dins de l’aula ordinària, en el marc de 
l’adequació personalitzada de les programacions didàctiques que ha fet el 
professorat, tot i que en moments determinats poden constituir-se xicotets 
grups fora de l’aula ordinària per a treballar competències
o programes específics. També poden incorporar activitats, dins i fora de 
l’horari lectiu, que impliquen la família i el context sociocomunitari.
3. Les actuacions i els programes d’enriquiment curricular les planifica, les 
aplica i les avalua l’equip docent, coordinat per la tutora o el tutor i assessorat 
pel servei especialitzat d’orientació, amb la participació de l’alumnat i la 
família.

D. Actuacions i programes d’ensenyament intensiu de les llengües oficials de la
Comunitat Valenciana per a l’alumnat nouvingut



1. Les actuacions educatives i els programes intensius per a l’aprenentatge 
lingüístic han de tindre, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 
4/2018, per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema 
educatiu valencià, l’objectiu final que l’alumnat aconseguisca una competència
comunicativa que implique el domini de les dues llengües oficials, com a mitjà 
per a la integració en l’àmbit educatiu i social.
Aquestes actuacions i programes tenen la consideració de mesures de nivell III 
i han de complir els requisits següents:
a) S’han de planificar sobre la base de metodologies actives, que prioritzen el 
paper de l’alumnat i potencien l’ús de la llengua: tractament integrat de 
llengües, tractament integrat de llengües i contingut, aprenentatge basat en 
projectes, treball per tasques, aprenentatge cooperatiu, etc.
b) Han de servir de motivació i estímul per a l’actualització metodològica i la 
formació del professorat.
c) Han de quedar reflectides en els documents de gestió del centre: Projecte 
lingüístic de centre, incloent-hi el Pla de normalització lingüística, Pla 
d’actuació per a la millora, programacions didàctiques i Pla anual de formació.
2. Quan l’alumnat nouvingut té una competència lingüística inferior en 
qualsevol de les dues llengües oficials, prenent com a referència el currículum 
oficial del nivell educatiu que li correspon per edat i la seua capacitat, que no li 
resulta funcional per a poder abordar amb èxit l’aprenentatge de les diferents 
assignatures, la intervenció educativa ha de prioritzar l’augment de la 
competència lingüística i l’eliminació de les barreres que limiten la 
comunicació, en coherència amb el Projecte
lingüístic del centre.
3. A l’alumnat que s’incorpora al sistema educatiu valencià a partir del segon 
curs de l’Educació Primària procedent d’altres sistemes educatius de l’Estat 
espanyol o de l’estranger, se li ha de realitzar, si cal, una adaptació d’accés al 
currículum de conformitat amb els objectius que estableix la Llei 4/2018.
4. En aquests casos, i d’acord amb l’article 9 de la Llei 4/2018, poden 
organitzar-se programes intensius de caràcter grupal destinats a l’adquisició de
la competència lingüística, tot considerant que aquesta atenció específica ha 
de ser simultània a l’atenció de l’alumnat en els seus grups ordinaris de 
referència, amb els quals ha de compartir la major part de l’horari setmanal.
5. És preceptiva l’avaluació d’aquest alumnat, si bé la seua tutora o el seu 
tutor, oït l’equip docent, amb l’assessorament del servei especialitzat 
d’orientació i el vistiplau de la direcció o la titularitat del centre, pot disposar 
que no s’avaluen les àrees o matèries que s’establisquen durant el trimestre en
què es matricula i el trimestre següent a la incorporació d’aquest, quan el seu 
grau de desconeixement de les llengües vehiculars de l’ensenyament així ho 
aconselle. En aquest supòsit, en els documents oficials d’avaluació i en la 
informació a les famílies o representants legals dels resultats de l’avaluació, 
s’ha de fer constar aquesta circumstància, així com les adaptacions i les 
actuacions docents efectuades en aquest sentit. En cas que l’alumna o 
l’alumne finalitze el curs
amb matèries qualificades com a insuficient per motiu de desconeixement de 
les llengües, l’equip docent ha d’aplicar les mesures establides en la normativa
que regula l’avaluació i la promoció de l’alumnat en els diferents 
ensenyaments.
Durant el curs 2021- 2022 el professorat encarregat és:
- Rosa Hernández
- Pau Anechina



- Mª Teresa Sala 

E. Mesures per a l’alumnat esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit
1. Per a l’alumnat que compagina els seus estudis amb la condició d’esportista 
d’alt nivell, d’alt rendiment o elit poden adoptar-se mesures ordinàries que 
comporten la flexibilització dels elements no prescriptius del currículum i la 
flexibilització de les condicions temporals i metodològiques.
2. Les mesures per a aquest alumnat són les establides en la normativa que 
regula l’admissió, l’avaluació, les convalidacions i les exempcions en els 
diferents ensenyaments.

F. Mesures per a l’alumnat que cursa ensenyaments professionals de Música i/o
Dansa
1. Per a l’alumnat que compagina els estudis d’Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat amb ensenyaments professionals de Música i/o Dansa poden 
adoptar-se mesures ordinàries que comporten la flexibilització dels elements no
prescriptius del currículum i la flexibilització de
les condicions temporals i metodològiques.
2. Les mesures per a aquest alumnat són les establides en la normativa que 
regula l’admissió, l’avaluació, les convalidacions i les exempcions en els 
ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

G. Adaptació curricular individual significativa (ACIS)
1. L’adaptació curricular individual significativa (ACIS) és una mesura curricular
extraordinària de nivell IV dirigida a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials que cursa l’ensenyament obligatori i presenta un desenvolupament 
competencial, degudament valorat amb els instruments adequats, inferior a 
dos o més cursos, prenent com a referència les competències establides en el 
currículum ordinari oficial corresponent al nivell en què es troba escolaritzat.
2. Les ACIS també poden realitzar-se, de manera extraordinària, a l’alumnat 
amb altres necessitats específiques de suport educatiu que es troba en les 
mateixes condicions especificades en el punt anterior, quan, després d’aplicar-
hi les mesures prèvies i realitzada l’avaluació sociopsicopedagògica, es conclou
que aquesta mesura pot contribuir a millorar-ne la inclusió socioeducativa.

H. Programes personalitzats per a l’adquisició i l’ús funcional de la 
comunicació, el llenguatge i la parla
1. Els programes personalitzats per a l’adquisició i l’ús funcional de la 
comunicació, el llenguatge i la parla són mesures de nivell IV dirigides a 
l’alumnat escolaritzat en l’etapa d’Educació Infantil i en les etapes obligatòries 
que presenta necessitats específiques de suport educatiu que requereixen una 
atenció educativa intensiva i especialitzada en aquest àmbit, amb l’objectiu 
que desenvolupe, assolisca i generalitze les competències comunicatives i 
lingüístiques funcionals en els contextos
d’interacció i aprenentatge en què participa.
2. Aquests programes els desenvolupa el personal docent especialitzat 
d’Audició i Llenguatge, amb la col·laboració de l’equip educatiu i la participació 
de tots els agents amb què l’alumnat es comunica de manera habitual, dins i 
fora del centre. Quan aquests programes es dirigeixen a l’alumnat amb 
dificultats específiques d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, també poden
ser desenvolupats pel personal docent especialitzat en Pedagogia Terapèutica.



3. Per a l’accés a aquests programes l’alumnat requereix un informe 
sociopsicopedagògic elaborat pel servei especialitzat d’orientació i un Pla 
d’actuació personalitzat.
Durant el curs 2021-2022, el personal docent especialitzat d’Audició i 
Llenguatge és Mª Teresa Sala Escrihuela.

Mesures grupals per a l’aprenentatge vinculades a programes 
específics
A. Programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR)
1. El Programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) és una 
mesura curricular extraordinària de nivell III dirigida a l’alumnat de tercer de 
l’Educació Secundària Obligatòria que presenta dificultats d’aprenentatge, amb
l’objecte que puga assolir els objectius i adquirir les competències 
corresponents.
2. Per a l’accés a aquest programa és preceptiu un informe 
sociopsicopedagògic elaborat pel servei especialitzat d’orientació.
3. Els criteris d’accés de l’alumnat, organització i funcionament són els que 
disposa la normativa vigent que regula aquest programa.

Durant el curs 2021- 2022, el professorat encarregat de implementar-ho és:
Àmbit lingüístic
Pau Cuquerella 

Ámbit Cièntific 
Victoria Vendrell

Cast  3 h Val  3 h CSG 3 h Mat   3 h Bio 2 h Tec 2 h 

Àmbit Llengües Estrangeres:  Anglès 3 h.     Eva Bru
Religió Valors Ètics: 1 h      Inmaculada Rojas / Patricia Forner
Educació Física: 2 h.      Ester Chicharro
EPV 2 h         Arantxa Blasco 
Projecte interdisciplinar 2 h         Fran Aranda 
Música 2h  Rosa Hernández
Tutoria: 1 h    Victoria Vendrell

B. Programa de reforç per al quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria 
(PR4)
1. El Programa de reforç per al quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria 
(PR4) és una mesura curricular extraordinària de nivell III dirigida a l’alumnat 
que presenta dificultats d’aprenentatge i es considera que, mitjançant aquesta 
mesura, pot obtindre el títol de graduat en
Educació Secundària Obligatòria.
2. Per a l’accés a aquest programa és preceptiu un informe 
sociopsicopedagògic elaborat pel servei especialitzat d’orientació, en el cas 
que l’alumnat no procedisca d’un grup de PMAR de tercer d’ESO.
3. Els criteris d’accés de l’alumnat, organització i funcionament són els que 
disposa la normativa vigent que regula aquest programa.



Durant el curs 2021- 2022, el professorat encarregat de implementar-ho és:
Àmbit socio-lingüístic
Mª Pilar Agulló, 

Ámbit Cièntific 
Sandra Arnau 

Cast  3 h Val  3 h CSG 3 h Mat   3 h Bio 2 h FQ 2 h 
Anglés 3 h:  Eva Bru
Religió / Valors Ètics: 1 h      Inmaculada Rojas / Patricia Forner 
Educació Física: 2 h.      Merche Duch
Cultura Clàssica / Música 3 h      Natxo Garrido /Paula Moya
Projecte Interdisciplinar 3h  Cristina Membrado
Tutoria: 1 h   Mª Pilar Agulló

Mesures de flexibilització en l’inici o la durada de les etapes 
educatives
Permanència d’un any més en el mateix curs
1. Aquesta mesura de resposta de nivell III, de caràcter excepcional, pot 
aplicar-se en qualsevol curs de l’ensenyament obligatori i en el Batxillerat, amb
l’objectiu que l’alumnat puga assolir les competències que faciliten el seu 
progrés acadèmic.
2. En l’Educació Secundària Obligatòria pot romandre un any més en el mateix 
curs una sola vegada i com a màxim dues vegades al llarg de l’etapa; quan la 
segona permanència es produeix en el tercer o el quart curs, l’alumnat té dret 
a romandre en règim ordinari cursant l’Educació Secundària Obligatòria fins als
dènou anys, complits l’any en què finalitza el curs al centre o en diversos 
centres d’una mateixa zona educativa, de manera puntual o sistemàtica.
3. L’alumnat que cursa l’etapa de Batxillerat pot romandre una segona vegada 
en cada un dels cursos, tot i que, excepcionalment, pot fer-ho dues vegades en
un mateix curs, amb l’informe favorable de l’equip docent, tot considerant que 
no pot superar el termini màxim de quatre anys per a cursar Batxillerat en 
règim ordinari.
4. Per a l’alumnat que se li aplica aquesta mesura, l’equip docent, coordinat 
per la tutora o el tutor, ha d’elaborar un Pla específic de reforç, que en facilite 
la inclusió socioeducativa, la superació de les barreres i la continuació amb 
aprofitament dels seus estudis.

Atenció educativa domiciliària i hospitalària
Resposta educativa a l’alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per 
malaltia
1. Per a l’alumnat escolaritzat en Ensenyament Secundari Obligatori i 
Batxillerat que no pot assistir al centre docent perquè s’hi troba en una situació
de convalescència de llarga durada, per prescripció facultativa, s’han de posar 
en funcionament les mesures d’atenció educativa en alguna de les modalitats 
següents:
a) Atenció educativa domiciliària, entesa com el conjunt de mesures, 
procediments i suports previstos per a donar continuïtat al procés educatiu de 
l’alumnat, quan l’informe mèdic certifica que ha de romandre convalescent en 



el seu domicili per un període superior a dos mesos.
b) Atenció educativa hospitalària, entesa com el conjunt de mesures, 
procediments i suports previstos per a donar continuïtat al procés educatiu de 
l’alumnat que ha de romandre hospitalitzat. Aquesta atenció es desenvolupa 
en les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH) ubicades
en un hospital (Hospital Universitari i Politècnic La Fe).
2. L’atenció educativa domiciliària i hospitalària constitueixen mesures de 
resposta de nivell III que comporten mitjans personals, educatius, sanitaris i 
tècnics de les conselleries competents en matèria d’educació i de sanitat, i es 
planifiquen des del centre docent on es troba matriculat l’alumnat, d’acord 
amb els criteris i els procediments que estableix la direcció general competent 
en matèria d’inclusió educativa.
3. La resposta educativa per a aquest alumnat requereix l’actuació conjunta i 
coordinada del professorat del centre docent on està matriculat, el professorat 
que realitza l’atenció educativa domiciliària o hospitalària, els professionals 
sanitaris que hi intervenen i la família, amb l’objecte d’afavorir el progrés 
acadèmic, l’equilibri personal i emocional, la comunicació amb les companyes i
els companys -per tal d’evitar, així, l’aïllament que pot derivar-se d’aquesta 
situació i la reincorporació al centre en les millors condicions una vegada haja 
finalitzat el període de convalescència.
4. Tot i rebre una atenció educativa transitòria externa al professorat del centre
docent, l’alumnat continua escolaritzat a tots els efectes en el centre on està 
matriculat o, en el cas que curse l’etapa de Batxillerat i s’haja de matricular en 
el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), hi mantindrà la plaça.
5. L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat correspon al centre docent on 
està matriculat i les decisions sobre la promoció i titulació s’han de fer d’acord 
amb allò que, amb caràcter general, estableix la normativa vigent en cada una 
de les etapes educatives per a tot l’alumnat.
6. Les mesures adoptades han de ser objecte de seguiment continuat, per part 
de tot el personal que hi intervé, a fi d’adequar-se a l’evolució de la malaltia i a 
les circumstàncies de l’alumnat al qual es dirigeixen.
7. En qualsevol dels casos, han de preveure’s les actuacions de transició i de 
reforç pedagògic que s’han de dur a terme en el moment que l’alumnat 
s’incorpore al centre docent, una vegada se li done l’alta mèdica.

Mesures per a la participació
Mesures personalitzades per a la participació
1. Les mesures personalitzades per a la participació estan dirigides a l’alumnat 
que requereix una resposta sistemàtica, personalitzada i singular en l’àmbit del
desenvolupament emocional, interpersonal, social, conductual i de la salut.
2. A més de les mesures generals de nivell I i II dirigides a l’alumnat del centre i
d’un grup classe, s’han de desenvolupar les actuacions d’acompanyament i 
suport personalitzat per a l’alumnat que en un moment determinat les pot 
necessitar, per viure, entre altres, situacions d’inestabilitat emocional, malaltia,
exclusió, discriminació, violència, assetjament o desprotecció. Aquestes 
actuacions d’acompanyament i suport especialitzat impliquen, entre altres, el 
desenvolupament de protocols d’igualtat i convivència i d’actuacions que 
impliquen emocionalment l’alumnat, en reforcen l’autoestima, el sentit de 
pertinença al grup i al centre, i el preparen per a interaccions positives en 
contextos socials habituals, actuals i de futura incorporació.



3. Les mesures personalitzades per a la participació de nivell III són les 
següents:
a) Accions dirigides a una alumna o un alumne o un grup diferenciat d’alumnat 
d’un grup classe per al desenvolupament d’actituds de respecte i tolerància, 
habilitats d’autoregulació del comportament i les emocions i habilitats de 
comunicació interpersonal i relació social per a la interacció positiva en 
diversos contextos.
b) Accions davant de supòsits de violència, assetjament i desprotecció dirigides
a un grup diferenciat d’alumnat amb acompanyament de l’alumnat implicat i 
les famílies. 
c) Programes específics d’acompanyament personalitzat a l’alumnat i a la seua 
família per a l’aprenentatge d’habilitats d’autoregulació del comportament i les
emocions, de l’autoestima i la confiança en les possibilitats i les fortaleses 
personals, d’aprenentatge d’habilitats de comunicació interpersonal i relació 
social en diversos contextos.
d) Notificació de possibles situacions de desprotecció de menors detectades 
des de l’àmbit educatiu.
e) Altres actuacions personalitzades per a la participació de nivell de resposta 
III regulades per l’Administració o de disseny propi pels centres docents, dins 
de l’àmbit de la seua autonomia pedagògica i organitzativa.
4. Les mesures personalitzades per a la participació de nivell IV són les 
següents:
a) Programes específics amb suports especialitzats dirigits a l’alumnat que 
presenta alteracions greus de conducta, com a part del protocol d’actuació en 
supòsits de conductes i comportaments que alteren la convivència de manera 
greu i reincident en el centre i l’aula.
b) Accions i programes amb suports especialitzats dirigits a una alumna, un 
alumne o un grup diferenciat d’alumnat, davant de supòsits de violència i 
desprotecció, amb acompanyament de l’alumnat implicat i de les famílies.
c) Pla terapèutic per a l’alumnat amb problemes greus de salut mental.
d) Altres actuacions personalitzades amb suports especialitzats per a la 
participació de nivell de resposta IV que ha regulat l’Administració.
5. Aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, 
coordinat per la tutora o el tutor, amb la col·laboració del servei especialitzat 
d’orientació i, si escau, d’agents externs especialitzats dels àmbits de la salut o
de benestar social.

Alumnat amb necessitats de compensació de desigualtat
A. Situacions de compensació de desigualtats
1. L’alumnat amb necessitats de compensació de desigualtats és el que 
presenta dificultats en l’accés, la permanència o el progrés en el sistema 
educatiu per motius socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’altra 
índole, i té més probabilitat de no assolir els objectius de l’educació obligatòria 
i, per tant, de no obtindre una titulació i qualificació professional mínima que 
en facilite la integració sociolaboral.
2. S’hi inclou l’alumnat en les situacions següents:
a) Condicions econòmiques o socials desfavorides.
b) Condicions socials que comporten possibles situacions de desprotecció i 
abandonament.
c) Pertinença a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social



i econòmic.
d) Acolliment en institucions de protecció social del menor o acolliment familiar.
e) Compliment de mesures judicials.
f) Escolarització irregular per itinerància familiar.
g) Escolarització irregular per abandonaments educatius reiterats i periòdics.
h) Malalties cròniques que requereixen una atenció específica.

B. Mesures per a la compensació de desigualtats
1. Les actuacions per a la compensació de desigualtats comporten la 
implementació de les mesures de resposta educativa més adients, descrites 
anteriorment i la col·laboració necessària del centre docent amb les famílies i 
les institucions de l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència.
2. En el cas que aquest alumnat presente necessitats específiques de suport 
educatiu i requerisca mesures curriculars extraordinàries de nivell III o mesures
de nivell IV, és preceptiva l’avaluació sociopsicopedagògica i, si escau, 
l’elaboració d’un Pla d’actuació personalitzat.
3. El IES ha de desenvolupar totes les actuacions necessàries perquè l’alumnat 
en situació de desavantatge per situacions econòmiques, socials o culturals 
puga compensar aquestes situacions de desigualtat, romandre en el sistema 
educatiu i obtindre una qualificació professional que en facilite la inclusió 
sociolaboral. Això comprén, entre altres, durant el curs escolar 2021- 2022, les 
actuacions següents:
a) Actuacions amb les famílies, que inclouen l’acollida i el foment de la 
participació en el centre, l’assessorament i informació sobre pautes educatives 
en la llar, les oportunitats del sistema educatiu i del context sociocomunitari, a 
fi de millorar les seues competències i la seua inclusió social.
b) Accions transversals en l’àmbit de l’educació intercultural que treballen la 
identitat i el reconeixement cultural i l’erradicació dels estereotips que limiten 
la inclusió socioeducativa d’aquest alumnat, tant els assumits i reforçats pels 
grups socials majoritaris com els arrelats dins
d’aquests mateixos grups.
c) Coordinació amb altres serveis, especialment els equips base de serveis 
socials de la Mancomunitat de les Valls. 
d) Programes singulars destinats a la millora de les competències socials, la 
gestió del temps d’oci, la planificació d’itineraris formatius i laborals, la busca 
activa d’ocupació i la participació ciutadana.
e) Programes de desenvolupament d’hàbits bàsics d’higiene, alimentació i vida 
saludable.
f) Tallers de reforç de les competències clau.
4. Per a l’alumnat amb més risc d’exclusió sociolaboral escolaritzat en l’etapa 
d’Educació Secundària Obligatòria, el departament d’orientació ha de 
col·laborar amb les tutores i els tutors en l’orientació a l’alumnat i les seues 
famílies en els itineraris formatius més adequats, amb la finalitat d’evitar-ne 
l’abandonament del sistema educatiu sense cap tipus de qualificació.
5. Per a l’alumnat en situació d’acolliment en institucions de protecció social 
del menor o acolliment familiar, els equips docents, amb l’assessorament dels 
serveis especialitzats d’orientació, han d’establir les coordinacions 
sistemàtiques i els protocols necessaris per a aconseguir una col·laboració 
estreta i funcional amb les institucions o les famílies d’acollida i, si escau, amb 
els serveis socials i altres serveis implicats.
6. Per a l’alumnat en situació d’escolarització irregular per itinerància familiar o
per abandonaments reiterats i periòdics, són rellevants les actuacions amb la 



família i la coordinació amb els equips d’intervenció amb la infància i 
l’adolescència i les conselleries competents en matèria de protecció de 
persones menors d’edat.
7. L’alumnat escolaritzat amb malalties cròniques té dret a rebre l’atenció 
sanitària específica perquè puga seguir el procés escolar amb la màxima 
normalitat possible, d’acord amb allò que estableix la normativa general sobre 
protecció integral de la infància i sobre salut escolar que han desenvolupat les 
conselleries competents en aquestes matèries i en les instruccions i les 
orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius 
desenvolupades conjuntament per les conselleries
competents en educació i sanitat.
8. Per a l’alumnat que, per prescripció mèdica o per motius persistents de 
salut, no pot assistir al centre docent amb normalitat s’ha d’organitzar l’atenció
educativa adequada que li permeta continuar i retornar als seus estudis amb 
normalitat, mitjançant l’atenció educativa des del mateix centre, l’atenció 
educativa domiciliària o en unitats pedagògiques hospitalàries, l’educació a 
distància o altres mesures que l’Administració educativa determine a l’efecte.

C) CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS HORARIS, ELS AGRUPAMENTS DE 
L’ALUMNAT I DELS SUPORTS PERSONALS (RESPONSABILITATS I 
COORDINACIONS INTERNES I EXTERNES).

Personal de suport a la inclusió
A. Personal de suport
1. El personal de suport a la inclusió de l’alumnat comprén tot el personal del 
centre, especialitzat i no especialitzat, i, en un sentit més ampli, pot fer-se 
extensiu a l’alumnat, les famílies, el voluntariat i altres agents o entitats del 
context sociocomunitari que col·laboren en el desenvolupament de la resposta 
educativa, en el marc del projecte educatiu del centre.
2. El suport personal s’ha de facilitar, preferentment, junt amb el grup classe 
de referència, tot i que en el cas que siga necessària una actuació més 
específica i diferenciada, pot fer-se de manera individualitzada o mitjançant 
agrupaments de l’alumnat fora de l’aula ordinària, sempre amb criteris 
inclusius. En tots els casos ha d’haver-hi una coordinació estreta entre el 
personal de suport i el professorat que imparteix les àrees, matèries o mòduls, 
a fi de planificar adequadament la intervenció i garantir la complementarietat 
de les actuacions educatives i la transferència dels aprenentatges.

B. Personal especialitzat de suport
1. Té la consideració de personal especialitzat de suport a la inclusió, el 
personal docent i no docent que, per la seua formació i les funcions 
determinades reglamentàriament, ocupa, en els centres docents, llocs de 
caràcter singular per a l’atenció especialitzada a l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu.
2. Els centres docents que imparteixen Educació Secundària Obligatòria tenen 
personal docent especialitzat de suport de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i 
Llenguatge, d’acord amb el que determina la normativa vigent sobre plantilles 
en l’àmbit educatiu, el tipus de centre i les necessitats



de l’alumnat. 
Durant el curs 2021-2022 el personal especialitzat de suport és:
- Conxa Máñez Vera (PT)
- Lola Panego Català (PT)
- Mª Teresa Sala Escrihuela (AL)
3. Els centres docents poden tindre també personal no docent especialitzat de 
suport, que participa junt amb el professorat en la resposta educativa a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials, a fi d’incrementar la seua 
autonomia i facilitar l’accés al currículum, dins de l’àmbit de les competències i
les funcions que la normativa vigent, els acords laborals i els convenis 
col·lectius hi disposen. Aquest personal inclou, entre altres, el personal 
educador d’Educació Especial dels centres públics; el personal auxiliar dels 
centres concertats que dona suport a l’alumnat en tasques d’higiene, 
alimentació, mobilitat, etc.; el personal de Fisioteràpia; el personal Intèrpret en 
Llengua de Signes i altre personal que l’Administració determine, d’acord amb 
les necessitats de l’alumnat escolaritzat en el sistema educatiu.
Durant el curs 2021-2022 el personal no docent especialitzat de suport és Mª 
Pilar Miró Gómez, professora de suport de la ONCE. 
4. La intervenció del personal especialitzat de suport s’ha de realitzar d’acord 
amb el Pla d’actuació personalitzat i en estreta coordinació amb les tutores i 
els tutors, els equips docents, el servei especialitzat d’orientació, les famílies i 
altres professionals, del centre o externs, que hi intervenen, i des de la 
consideració que han de contribuir a millorar l’autonomia i l’autoestima de 
l’alumnat i a generalitzar els aprenentatges en els diferents contextos.
5. En les sessions d’avaluació trimestrals i de final del curs, l’equip educatiu, 
assessorat pel servei especialitzat d’orientació, ha de valorar i prendre 
decisions de manera col·legiada sobre la continuïtat o la retirada dels suports 
personals especialitzats, prenent com a referent els criteris establits en el Pla 
d’actuació personalitzat. La tutora o el tutor han d’escoltar i informar la família,
els representats legals i, si és possible, el mateix l’alumnat, d’aquestes 
decisions i deixar-ne constància en el document del Pla d’actuació 
personalitzat.
6. Al final de cada trimestre i del curs escolar, el personal especialitzat de 
suport, coordinat per les tutores o els tutors, ha d’elaborar, de manera 
conjunta, un informe per cada alumna o alumne atés, que contemple els 
aspectes treballats, el progrés aconseguit i, si escau, les orientacions i 
recomanacions en l’àmbit familiar que poden contribuir a aconseguir els 
objectius plantejats. La tutora o el tutor ha d’incorporar aquesta informació a la
valoració del PAP, i incloure-hi també la informació aportada per la família i, si 
escau, altre personal extern que hi intervé, que poden completar la informació 
obtinguda en l’àmbit escolar.

El PAP concretarà l’horari del personal especialitzat de suport.
El nombre de sessions d’atenció a l’alumnat escolaritzat en l’aula ordinària, 
calculades en franges de 30, 45 o 60 minuts, s’ha de determinar en funció de 
la intensitat establida en l’informe sociopsicopedagògic i concretada en el pla 
d’actuació personalitzat, tot considerant els criteris següents:
a) Intensitat baixa: fins a un màxim de 2 sessions/setmanals (1 o 2 sessions)
b) Intensitat mitjana: fins a un màxim de 4 sessions/setmanals (3 o 4 sessions)
c) Intensitat alta: fins a un màxim 6 sessions/setmanals (5 o 6 sessions)
D) AVALUACIÓ DEL PLA: PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS PER A 
L’AVALUACIÓ I MILLORA DEL PADIE.



L'especialista en orientació educativa donarà suport en el Centre en el procés 
cap a la inclusió i, especialment, en les funcions d'orientació, avaluació i 
intervenció educativa amb l'alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu. 

L´avaluació del pla es realitzarà amb la següent periodicitat:
- semanalment, en les reunions del departament d´orientació
- cada 3 setmanes en les reunions amb tutor i tutores
- trimestralment mitjançant les COCOPE y les sessions d´avaluació
- al finalitzar el curs escolar en la memòria del departament d´orientació 
incloent propostes de millora per al curs 2022- 2023.

El instruments de mesura seran: entrevistes, registres, actes d´avaluació i 
enquestes


