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Memòria del Pla d’Activitats    GPM FAVARA     CURS 2014- 2015 

A. Dades generals/Datos generale 

 Codi: Denominació: GABINET PSICOPEDAGOGIC MUNICIPAL FAVARA 
Adreça/Dirección: : C/ SAN LLORENÇ s/n 

Provincia: VALENCIA Localitat/Localidad: FAVARA 
Tel. 1.    96 1719020 (CEIP Felix Olmos) Tel 2.  620709408 Fax  

Correu electrònic:  vicvami@hotmail.com 

B. Personal  

 
Cognoms i Nom/Apellidos y Nombre DNI Càrrec Situació Cos Especialitat  Valencià 

1. VICTORIA VALLET MIGUEL 73570882T    OE MITJÀ JQCV 
 

 
 
 
 
 

D. Centres docents atesos per Gabinet Psicopedagògics Escolars Autoritzat 

Gabinet Psicopedagògic Escolar Autoritzat Centre docent 

Gabinet  Denominació Codi  Denominació Localitat Hores OE Hores AL 

GPM 
GABINET 
PSICOPEDAGÒGIC 
MUNICIPAL DE FAVARA 

4600390 CEIP FELIX OLMOS FAVARA 30  
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E. Coordinació del SPE o del Gabinet Psicopedagògic Escolar Autoritzat  Valoració/Avaluació i observacions 
Reunions en el SPE i treball en equip 
Reuniones en el SPE y trabajo en equipo 

 
MOLT POSITIVA 
 

Coordinació amb Departaments d'orientació  
Coordinación con Departamentos de orientación  

 
POSITIVA 
 

Coordinació amb gabinets psicopedagògics municipals 
Coordinación con Gabinetes psicopedagógicos municipales 

 
MOLT POSITIVA 
 

Coordinació amb gabinets psicopedagògics de centres  privats concertats 
Coordinación con Gabinetes psicopedagógicos de centros concertados  

Coordinació amb altres servicios d’orientació 
Coordinación con otros servicios de orientación 

 
 
 

Coordinació amb la Direcció Territorial 
Coordinación con la Dirección Territorial 

 
MOLT POSITIVA 
 

Coordinació amb Servicis socials municipals 
Coordinación con Servicios sociales municipales 

 
POSITIVA 
 

Coordinació amb Servicis d’atenció primària 
Coordinación con Servicios de atención primaria 

 
POSITIVA 
 

Coordinació amb Servicis mèdics especialitzats (hospitals, salut mental, 
etc) 

Coordinación con Servicios médicos especializados (hospitales, salud 
mental, etc) 

 
POSITIVA 
 

Coordinació amb altres organismes o entitats públiques o privades  
Coordinación con otros organismos o entidades públicas o privadas  

 
POSITIVA 
 

Altres coordinacions/ otras coordinaciones POSITIVA 

Propostes d’actució per al proper curs / Propuestas de actuación para el próximo curso 
 
 
 

• Coordinació Departament  d’orientació del IES adscrit 

• Coordinació Escoleta Municipal de Favara 

• Coordinació amb SPE 

• coordinació amb altres Gabinets Psicopedagògics. 

• Coordinació amb la Direcció Territorial 

• Coordinació amb els Serveis Socials Municipals 

• Coordinació amb Serveis Mèdics Especialitzats : neuropediatria, pediatria, USMIA, ... 

• Coordinació amb Centre estimulació primerenca:  LLAURÍ, DIGNAVALL, ... 

• Coordinació amb centres d'avaluació e intervenció de necessitats especifiques o trastorns infantils: IDINEA, PROSUB, ... 

• Coordinació amb gabinets particulars o altres entitats 
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F. Tasques en la seu /Tareas en la  sede Valoració, avaluació i observacions/ 
Valoración, evaluación y observaciones 

Direcció / Dirección 

 
 
 
 

Habilitació / Habilitación  
 
 
 
 

Organització del material (audiovisual, bibliogràfic, informàtic, etc)  
Organización del material (audivisual, bibliografía, informático, etc) 

 
 
 
 

Altres / Otras (indicar) 
 
 
 
 

Propostes d’actució per al proper curs / Propuestas de actuación para el próximo curso 
 
 
 

LA SEU DEL GABINET PSICOPEDAGOGIC MUNICIPAL ES TROBA AL MATEIX CENTRE ESCOLAR PUBLIC QUE ATEN (CEIP FELIX 

OLMOS – FAVARA), PER TANT, TOTES LES TASQUES ES REALITZEN AL MATEIX LLOC DE TREBALL. 
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G. Atenció a la diversitat 
Atención a la diversidad A B C D E F G H 

Sol·licituds rebudes per a l'aplicació de diferents 
mesures / Solicitudes recibidas para la aplicación de 
diferentes medidas  

1 1 1    33 17 

Informes favorables a les sol·licituds rebudes / Informes 
favorables a las solicitudes recibidas  1 1 1    30 15 

 
A. MODALITAT D'ESCOLARITZACIÓ D'INICI 

B. MODALITAT D'ESOCLARITZCIÓ DE MODIFICACIÓ 

C. ACIS 

D. ADAPTACIÓ D'ACCÉS 

E. FLEXIBILITZACIÓ 

F. PRORROGA 

G. ATENCIÓ AL 

H. ALTRES (PT) 

 

Alumnes identificats durant el curs a partir dels informes 
psicopedagògics realitzats per a/Alumnos/as identificados 
durante el curso a partir de los  informes psicopedagógicos 
realizados para 

1 2 3 4 5 6 7 

Determinació de la modalitat d'escolaritat/Determinación de la 
modalidad de escolaridad 2       

Adaptació curricular individual significativa/Adaptación curricular 
individual significativa   1     

Adaptació d’accés al curriculo/Adaptación de acceso al currículo        

Flexibilitazació de curs per sobredotació 
intelectual/Flexibilización de curso por sobredotación intelectual        

Prórroga de permanència extraordinaria en Educació Primària 
per alumnat amb n.e.e./Prórroga de permanencia extraordinaria 
en Educación Primaria para alumnado con n.e.e. 

       

Atenció educativa del/de la mestre/a d’audició i 
llenguatge/Atención educativa del/de la maestro/a de audición y 
lenguaje 

  28     

Detecció de les necessitats de compensació educativa/ 
Deteccion de las necesidades de compensacion educativa  1  1   42 

Altres no contemplats en els apartats anteriors/Otros no 
contemplados en los apartados anteriores     (PT)   13 2    

 
1. Discapacitat/Discapacidad 

2. TGC 

3. Dificultats específiques d’aprenentatge/ Dificultades específicas de aprendizaje 

4. TDAH 

5. Altes capacitats / altas capacidades 

6. incorporació tardana al sistema educatiu / incorporacion tardia al sistema educativo  

7. Condicions personals o d’historia escolar/Condiciones personales o de historia escolar 
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Alumnat amb Propostes de Pla d'actuació, després 
de la corresponent valoració i identificació de 
necessitats educatives, durant el curs / Alumnado 
con Propuestas de Plan de actuación, tras la 
correspondiente valoración e identificación de 
necesidades educativas, durante el curso1 

Criteris més utilitzats 
Criterios más utilizados 

Determinació de la modalitat d'escolaritat en 
centre ordinari / Determinación de la modalidad 
de escolaridad en centro ordinario 

 
1. L’alumne /a va a iniciar l’escolaritat el pròxim curs i presenta NEE (ordre 11.11.94. Art. 

2.a) 
 

2. La seua conducta adaptativa, en el context de l’aula,  evidencia la necessitat d’una 
supervisió freqüent o constant. 

3. Aquesta mesura és la mes adient i oportuna per a donar  la millor resposta educativa, 
així com per a augmentar la seva autonomia personal i social per a poder aconseguir 
el màxim desenvolupament integral. 

4. El centre ordinari resulta el context més normalitzador e integrador en aquest moment. 

5. L’alumne/a posseeix suficients habilitats bàsiques d’aprenentatge que li permeten 
seguir una escolarització normalitzada amb les adaptacions oportunes. 

 

Determinació de la modalitat d'escolaritat en 
centre específic / Determinación de la modalidad 
de escolaridad en centro de educación especial 

 
 

Adaptació curricular individual significativa / 
Adaptación curricular individual significativa 

 
1. La distància entre el currículum ordinari que segueix el grup a què pertany l’alumne o 
alumna i el currículum adaptat per a ell, es com a mínim, d’un cicle. (ordre 16 de juliol de 
2001 art. 14.5). 
 
2. S’han esgotat altres mesures d’atenció a la diversitat (ordre 16 de juliol 2001, art, 14.3) 
 

Adaptació d’accés al curriculo / Adaptación de 
acceso al currículo  

Flexibilitazació de curs per sobredotació 
intelectual / Flexibilización de curso por 
sobredotación intelectual 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mesures educatives que s'apliquen a l'alumnat que compta 
amb el suport de PT (indicar quines mesures) /  Medidas 
educativas   ques e aplican al alumnado que cuentancon 
apoyo de PT (Indicar qué medidas) 

Num. 

 
Nª alumnes 

Criteris més utilitzats 
Criterios mas utilizados 

Alumnes amb dificultats d'aprenentatge en les arees 
instrumentals 15 

 
1. Està dintre d'una de les categories de l'Ordre 16/07/01 
 
2. Necessita suport i tractament especific per a superar les 
dificultats d'aprenentatge en les ares instrumentals. 
 
 

  
 
 
 

                                            
1  Correspon al apartat F de l’informe psicopedagògic i favorable per a la aplicació de la medida / Corresponde al apartado F 
del informe psicopedagógico y favorable para la aplicación de la mesura 
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Revisions i seguiments de les propostes de Plans 
d'actuació establits, en cursos anteriors, en els informes 
psicopedagògics per a / Revisiones y seguimientos de las 
propuestas de Planes de actuación establecidos, en cursos 
anteriores, en los informes psicopedagógicos para: 

Núm/Nº Criteris més utilitzats 
Criterios más utilizados 

Determinació de la modalitat d'escolaritat en centre 
ordinari/Determinación de la modalidad de escolaridad en 
centro ordinario 

1 

L’alumne /a va a iniciar l’escolaritat el pròxim curs i presenta NEE 
(ordre 11.11.94. Art. 2.a) 
 
La seua conducta adaptativa, en el context de l’aula,  evidencia la 
necessitat d’una supervisió freqüent o constant. 

Aquesta mesura és la mes adient i oportuna per a donar  la millor 
resposta educativa, així com per a augmentar la seva autonomia 
personal i social per a poder aconseguir el màxim 
desenvolupament integral. 

El centre ordinari resulta el context més normalitzador e integrador 
en aquest moment. 

L’alumne/a posseeix suficients habilitats bàsiques d’aprenentatge 
que li permeten seguir una escolarització normalitzada amb les 
adaptacions oportunes. 

Determinació de la modalitat d'escolaritat en centre 
específic /Determinación de la modalidad de escolaridad 
en centro específico 

  

Adaptació curricular individual significativa/Adaptación 
curricular individual significativa 1 

 
1. La distància entre el currículum ordinari que 
segueix el grup a què pertany l’alumne o alumna i el 
currículum adaptat per a ell, es com a mínim, d’un 
cicle. (ordre 16 de juliol de 2001 art. 14.5). 
 
2. S’han esgotat altres mesures d’atenció a la 
diversitat (ordre 16 de juliol 2001, art, 14.3) 

 

Adaptació d’accés al curriculo/Adaptación de acceso al 
currículo   

Flexibilitazació de curs per sobredotació 
intelectual/Flexibilización de curso por sobredotación 
intelectual 

  

Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 

 
 
 
S'ha actualitzat L'Informe Psicopedagògic i els objectius de l'Acis d'un alumne. 
 
 
Aquesta curs s'ha elaborat dos dictàmens  d'escolaritat en modalitat ordinària (TEA i TGD no especifica). 
 
 
Hi ha 15  alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge en totes o alguna àrea instrumental i necessiten suport en aquestes àrees.  
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H. Intervenció logopédica amb alumnat 
Intervención logopédica con alumnado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Alumnes identificats a partir de l'informe 
psicopedagògic / Alumnos identificados a partir 
del informe psicopedagógico 

 3    8    1 11    

Alumnes valorats i identificats pel Mestre 
d'Audició i Llenguatge / Alumnos valorados e 
identificados por el Maestro de Audición y 
Lenguaje 

 3    8    1 11    

Alumnes amb tractament logopédic individual / 
Alumnos con tratamiento logopédico individual   2        1 1    

Alumnes amb tractament logopédic en xicotets 
grups (no inclosos en l'apartat anterior) / Alumnos 
con tratamiento logopédico en pequeños grupos 
(no incluidos en el apartado anterior) 

 1    8     10    

Temps mitjà setmanal destinat a cada alumne (en 
les sessions es dividirà pel nombre d'alumnes) / 
Tiempo medio semanal destinado a cada alumno 
(en las sesiones se dividirá por el número de 
alumnos) 

 4    3    1 1    

1.Afàsia; 2.Disfàsia; 3. Discapacitat auditiva mitja; 4.Discapacitat auditiva severa; 5.Discapacitat auditiva profunda; 6.Retard simple del 
llenguatge; 7.Disàrtria; 8.Disglòsia; 9.Disfèmia; 10.Disfonia; 11.Dislàlia; 12.Retard de Llenguatge associat a dèficit intel·lectual; 
13.Desorganització del llenguatge en trastorns de personalitat; 14.Altres  / 1.Afasia; 2.Disfasia; 3. Discapacidad auditiva media; 
4.Discapacidad auditiva severa; 5.Discapacidad auditiva profunda; 6.Retraso simple del lenguaje; 7.Disartria; 8.Disglosia; 9.Disfemia; 
10.Disfonía; 11.Dislalia; 12.Retraso de Lenguaje asociado a déficit intelectual; 13.Desorganización del lenguaje en trastornos de 
personalidad; 14.Otras 

Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
 
Durant aquest curs han rebut atenció logopèdica un alumne amb diagnostic TEA i  dos amb TGD no especificat. Un alumne amb disfonia, 8 
amb Retràs simple del llenguatge i 11 dislàlies. D'aquests alumnes s'ha donat l'alta del servei a dos amb dislàlies aconseguides i una 
alumna s'ha traslladat de localitat. 
 
Per al proper curs s'han detectat nous casos  ( 4 alumnes de retard simple del llenguatge i 3 alumnes amb dislàlies ) ha augmentat el 
numero d'alumnes per a set atesos pel mestre/a d'audició i llenguatge.  
 
 
 
 
I.  Intervenció treball social / 
 Intervención trabajo social 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intervencions del/de la treballador/a social amb l'alumnat en el centre 
Intervenciones del/de la trabajador/a social con el alumnado en el 
centro 

          

Intervencions del/de la treballador/a social amb les famílies en el centre 
Intervenciones del/de la trabajador/a social con familias en el centro 

          

Intervencions del/de la treballador/a social amb tutors en el centre 
Intervenciones del/de la trabajador/a social con tutores en el centro 

          

Intervencions del/de la treballador/a social fora del centre  
Intervenciones del/de la trabajador/a social fuera del centro 

          

Núm. casos, informes, gestions / Nº casos, informes, gestiones           
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1. Desprotecció infantil  / Desprotección infantil. 2. Absentisme / Absentismo.3. Informes tècnics de canvis d’escolarització / Informes 
técnicos de cambios de escolarización. 4. Gestió de recursos: beques de minjador, de transport, ajudes tècniques, etc / Gestión de 
recursos: becas de comedor, de transporte, ayudas técnicas, etc. 5. Orientació cap a altres recursos sociocomunitaris  
 / Orientación hacia otros recursos sociocomunitarios. 6 Intervenció en necessitats sociofamiliars i de compensació educativa: valoració, 
diseny e intervenció social / Intervención en necesidades sociofamiliares y de compensación educativa: valoración, diseño e intervención 
social. 7. Coordinació amb centres i profesionals d’altres serveis públics/privats / Coordinación con centros y profesionales de otros 
servicios  publicos/ privados. 8. Actuacions enmarcades dins de la convivència escolar / Actuaciones enmarcadas dentro de la convivencia 
escolar/Mediación familia-escuela/. 9. Participació en programes soicoeducatius: de qualificació professional, assessorament  a grups de 
pares i mares, activitats per a l’alumnat, … Participación en programas socioeducativos: de cualificación profesional, asesoramiento a 
grupos de madres y padres, actividades para el  alumnado…/ 10. Otros/altres 
Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J. intervenció d'altres professionals / Intervencion de otros profesionales 
 
La col·laboració dels mestres es necessària per a un bon funcionament de l'orientació  educativa tant a famílies, alumnes como a la 
comunitat educativa en general.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
K. altres consideracions generals / Otras consideraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En Favara, a 30 de juny, de 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
Victoria Vallet Miguel 

GPM Favara 
CV08542 
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Memòria del Pla d'Activitats en centre              GPM FAVARA             CURS 2012-2013 

A. Dades generals/Datos generales 

 
Codi/Código:         46003950               Centre/Centro:           CEIP FELIX OLMOS                  Localitat/Localidad: FAVARA 

B. Personal de l'SPE o del gabinet psicopedagògic autoritzat del centre 

Cognoms i nom / apellidos y nombre DNI Especialitat/especialidad 

VALLET MIGUEL VICTORIA 73570882T ORIENTACION EDUCATIVA 

   

 
 

  

Programes del centre en el curs 2014/15 / Programas del centro en el curso 2014-15. 
 
CONTRACTE – PROGRAMA 
PLA DE MILLORA 
PLA DE LECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoració i avaluació del servici en el centre / Valoración y evaluación del servicio en el centro 
 
POSITIVA 
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C. Atenció a la diversitat/Atención a la diversidad 

1. Sol·licituds i informes psicopedagògics realitzats durant el curs per a l'aplicació 
d'alguna de les mesures educatives / Solicitudes e informes psicopedagógicos 
realizados durante el curso para la aplicación de alguna de las medidas educativas  

Solicituts 
Solicitudes 

Informes 2 

Favorables  No favorabl 

Determinació de la modalitat d'escolaritat / Determinación de la modalidad de 
escolaridad 2 2  

Adaptació curricular individual significativa / Adaptación curricular individual 
significativa 1 1  

Adaptació d’accés al curriculo / Adaptación de acceso al currículum    

Flexibilización de curso por sobredotación intelectual Flexibilitazació de curs per 
sobredotació intelectual / Flexibilización de curso por sobredotación intelectual    

Prórroga de permanència extraordinaria en Educació Primària per alumnat amb 
n.e.e. / Prórroga de permanencia extraordinaria en Educación Primaria para 
alumnado con n.e.e. 

   

Atenció educativa del/de la mestre/a d’audició i llenguatge / Atención educativa 
del/de la maestro/a de audición y lenguaje 33 30 3 

Determinació de les necessitats de compensació educativa / determinación de las 
necesidades de compensación educativa. 46 44 2 

Altres no contemplats en els apartats anteriors / Otros no contemplados en los 
apartados anteriores     (PT) 17 15 3 

Alumnes identificats durant el curs a partir dels informes psicopedagògics 
realitzats per a/Alumnos/as identificados durante el curso a partir de los  
informes psicopedagógicos realizados para 

1 2 3 4 5 6 7 

Determinació de la modalitat d'escolaritat/Determinación de la modalidad 
de escolaridad 

3       

Adaptació curricular individual significativa/Adaptación curricular individual 
significativa 

  1     

Adaptació d’accés al curriculo/Adaptación de acceso al currículo        

Flexibilitazació de curs per sobredotació intelectual/Flexibilización de curso 
por sobredotación intelectual 

       

Prórroga de permanència extraordinaria en Educació Primària per alumnat 
amb n.e.e./Prórroga de permanencia extraordinaria en Educación Primaria 
para alumnado con n.e.e. 

       

Atenció educativa del/de la mestre/a d’audició i llenguatge/Atención 
educativa del/de la maestro/a de audición y lenguaje 

  30  
 

  

Detecció de les necessitats de compensació educativa/ Deteccion de las 
necesidades de compensacion educativa 

 1  1 
 

 42 

Altres no contemplats en els apartats anteriors/Otros no contemplados en 
los apartados anteriores     (PT) 

  13 2 
 

  

                                            
2
  Si són favorables o no amb l’aplicación de la mesura educativa sol·licitada 

           Si son favorables o no con la aplicación de la medida educativa solicitada 
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1. Discapacitat/Discapacidad 

2. TGC 

3. Dificultats específiques d’aprenentatge/ Dificultades específicas de aprendizaje 

4. TDAH 

5. Altes capacitats / altas capacidades 

6. incorporació tardana al sistema educatiu / incorporacion tardia al sistema educativo  

7. Condicions personals o d’historia escolar/Condiciones personales o de historia escolar 
 
 
Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
S'ha revisat l'ACIS d'un alumne i continua per al proper curs. 
 
Aquesta curs s'ha elaborat un dictamen d'escolaritat ordinària d'un alumne de 3 anys i altre informe tècnic de quart d'Educació Primaria.   
 
A mes dels alumnes citats dalt, hi ha 15 alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge algunes  àrees instrumentals i necessiten suport educatiu.  
 
Durant aquest curs han rebut atenció logopedica  un alumne amb TEA (disfàsia), dos alumnes diagnosticats amb TGD no especificat (disfàsia) i 
8 alumnes amb Retard simple del llenguatge,  1 diafonia i 11 dislàlies.  
 
Per al proper curs s'han detectat nous casos i  ha augmentat el numero d'alumnes per a set atesos pel mestre/a d'audició i llenguatge.  
 

 

3. Alumnat amb Propostes de Pla d'actuació, 
després de la corresponent valoració i identificació 
de necessitats educatives, durant el curs/Alumnado 
con Propuestas de Plan de actuación, tras la 
correspondiente valoración e identificación de 
necesidades educativas, durante el curso3 

Núm 
Nº 

Criteris més utilitzats 
Criterios más utilizados 

Alumnat amb propostes de 
Pla d’actuació per atenció 
educativa/Alumnado con 
Propuestas de Plan de 
Actuación para Atención 
educativa  
PT AL ED F 

Determinació de la modalitat d'escolaritat en centre 
ordinari / Determinación de la modalidad de 
escolaridad en centro ordinario 

2 L’alumne /a va a iniciar l’escolaritat el pròxim 
curs i presenta NEE (ordre 11.11.94. Art. 2.a) 

 
La seua conducta adaptativa, en el context 
de l’aula,  evidencia la necessitat d’una 
supervisió freqüent o constant. 

Aquesta mesura és la mes adient i oportuna 
per a donar  la millor resposta educativa, així 
com per a augmentar la seva autonomia 
personal i social per a poder aconseguir el 
màxim desenvolupament integral. 

El centre ordinari resulta el context més 
normalitzador e integrador en aquest 
moment. 

L’alumne/a posseeix suficients habilitats 
bàsiques d’aprenentatge que li permeten 
seguir una escolarització normalitzada amb 
les adaptacions oportunes. 
 

X X X  

Determinació de la modalitat d'escolaritat en centre 
específic / Determinación de la modalidad de 
escolaridad en centro específico 

  
 
 

    

Adaptació curricular individual significativa 
/Adaptación curricular individual significativa 

      

Adaptació d'accés al currículum / Adaptación de 
acceso al currículo 

  
 
 

    

Flexibilització de curs per altes capacitats 
intel·lectuals / Flexibilización de curso por altes 
capacitats intel·lectuals. 

  
 
 

    

                                            
3  Correspon a l'apartat F de l'informe psicopedagògic i favorable per a l'aplicació de la mesura / Corresponde al apartado F del 
informe psicopedagógico y favorable para la aplicación de la medida 
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Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Alumnat a qui es proposa altres mesures educatives 
no previstes en l'apartat anterior i que compten amb 
suport de PT (Indicar quines mesures) / Alumnado a los 
que se propone otras medidas educativas no 
contempladas en el apartado anterior y que cuentan con 
apoyo de PT (Indicar qué medidas) 

Núm / 

 

Criteris més utilitzats 
Criterios más utilizados 

Alumnes amb dificultats d'aprenentatge en les arees 
instrumentals 15 

 
1. Està dintre d'una de les categories de l'Ordre 16/07/01 
 
2. Necessita suport i tractament especific per a superar les dificultats 
d'aprenentatge en les ares instrumentals. 
 
 

  
 
 
 

5. Revisió i seguiment de les propostes de Plans 
d'actuació establits, en cursos anteriors, en els informes 
psicopedagògics per a / Revisión y seguimiento de las 
propuestas de Planes de actuación establecidos, en 
cursos anteriores, en los informes psicopedagógicos 
para: 

Núm / 

 

Criteris més utilitzats 
Criterios más utilizados 

Determinació de la modalitat d'escolaritat en centre 
ordinari/Determinación de la modalidad de escolaridad 
en centro ordinario 

1 

1. L’alumne /a va a iniciar l’escolaritat el pròxim curs i presenta 
NEE (ordre 11.11.94. Art. 2.a) 

 
2. La seua conducta adaptativa, en el context de l’aula,  

evidencia la necessitat d’una supervisió freqüent o constant. 

3. Aquesta mesura és la mes adient i oportuna per a donar  la 
millor resposta educativa, així com per a augmentar la seva 
autonomia personal i social per a poder aconseguir el màxim 
desenvolupament integral. 

4. El centre ordinari resulta el context més normalitzador e 
integrador en aquest moment. 

5. L’alumne/a posseeix suficients habilitats bàsiques 
d’aprenentatge que li permeten seguir una escolarització 
normalitzada amb les adaptacions oportunes. 

Determinació de la modalitat d'escolaritat en centre 
específic /Determinación de la modalidad de escolaridad 
en centro específico 

  

Adaptació curricular individual significativa/Adaptación 
curricular individual significativa 1 

 
1. La distància entre el currículum ordinari que segueix el 
grup a què pertany l’alumne o alumna i el currículum 
adaptat per a ell, es com a mínim, d’un cicle. (ordre 16 de 
juliol de 2001 art. 14.5). 
 
2. S’han esgotat altres mesures d’atenció a la diversitat 
(ordre 16 de juliol 2001, art, 14.3) 

 

• Adaptació d’accés al curriculo / Adaptación de 
acceso al currículo   
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• Flexibilitazació de curs per sobredotació intelectual / 
Flexibilización de curso por sobredotación 
intelectual 

  

Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D. Orientació individual / Orientación individual Núm. / Nº   
1. Entrevistes individuals realitzades amb tutors/es per a orientar el desenrotllament dels plans d'actuació establits a 

partir de l’informe psicopedagògic./ Entrevistas indiviuales realizadas con tutores/as para orientar el desarrollo de los 
planes de actuación establecidos a partir del informe psicopedagógico 

36 
  

2. Reunions o entrevistes realitzades amb el/la Mestre de P.T.o A.L. Tutors/es per a orientar el desenrotllament dels 
plans d'actuació establits o realitzar el seguiment d'alumnes amb necessitats suport educatiu / Reuniones o 
entrevistas realizadas con el/la Maestro de P.T o A.L. tutores/as para orientar el desarrollo de los planes de actuación 
establecidos o realizar el seguimiento de alumnos/as con necesidades de apoyo educativo 

35 
  

3. Reunions o entrevistes realitzades amb el professorat per a orientar psicopedagògicament sobre el procés d'adaptació 
personal i social dels alumnes dins del centre degut a problemes d'adaptació o ajust personal (TCA, desprotecció...) / 
Reuniones o entrevistas realizadas con el profesorado para orientar psicopedagógicamente sobre el proceso de 
adaptación personal y social de los alumnos dentro del centro debido a problemas de adaptación o ajuste personal 
(TCA, desprotección...) 

20 
  

4. Reunions o entrevistes amb l'alumnat en matèria d'orientació educativa: en processos de transició a altres etapes 
educatives i altres accions d'orientació. / Reuniones o entrevistas con el alumnado en materia de orientación 
educativa: en procesos de transición a otras etapas educativas y otras acciones de orientación. 

10 
  

5. Reunions o entrevistes realitzades amb les famílies per a orientar-les sobre les característiques i el procés de 
desenrotllament integral dels seus fills/es. / Reuniones o entrevistas realizadas con las familias para orientarlas sobre 
las características y el proceso de desarrollo integral de sus hijos/as. 

51 
  

6. Entrevistes individuals amb l'alumnat degut a problemes d'adaptació o ajust personal (TCA, desprotecció...)  / 
Entrevistas individuales con el alumnado debido a problemas de adaptación o ajuste personal (TCA, desprotección...)  9   

Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 

 
• La coordinació amb la mestra de AL ha sigut satisfactòria durant aquest curs.  A mes, s'ha  pogut fer el seguiment dels 

alumnes atesos de forma continua i junt a ella s'ha fet la detecció i avaluació dels alumnes que seran atesos el proper curs. 
Continuem amb la  coordinació  constant amb la mestra de PT, on es realitza  el seguiment dels alumnes, els possibles  
casos nous detectats o possibles altes quan ja han aconseguit els objectius. A mes, la informació i el mètode de treball es 
consensuat en les reunions de coordinació.  

 
• Les famílies i el professorat d’alumnes amb necessitats educatives especials o altre tipus de necessitats personals han 

rebut assessorament individualitat o en grup, segons la demanda. Aquesta curs 's'ha observat un increment en les 
demandes d'assessorament, tant per part de les famílies com del propi professorat, sent aquesta tasca molt positiva. La 
majoria d'aquestes reunions han estar concertades per els propis pares o els tutors, e encara que altres a petició d'algun 
alumne o del propi orientador del GPM: questes reunions han estat concertades pels propis pares d’alumnes, altres han 
estat realitzades a petició del professor tutor  i altres a petició del membre del G.P.M. 

 
• La coordinació ha estat satisfactòria aquest curs, en especial l'increment de demanda d'assessorament dels tutors,  però 

cal seguir treballant, ja que la coordinació és un dels canals de comunicació òptims per a millorar el procés d’ensenyança. 
 
 

  

E.  Assessorament  grupal/ Asesoramiento grupal Núm. / Nº   
Reunions realitzades amb la Comissió de Coordinació Pedagògica per a assessorar en el desenrotllament del pla d'acció 
tutorial, programes d'absentisme o altres. / Reuniones realizadas con la Comisión de Coordinación Pedagógica para 
asesorar en el desarrollo del plan de acción tutorial, programas de absentismo u otros. 

7 
  

Reunions realitzades amb equips directius en temes d'orientació, atenció a la diversitat, pla d’acció tutorial, programes 
d’absentisme i altres de la seua competència / Reuniones realizadas con equipos directivos en temas de orientación, 
atención a la diversidad, plan de acción tutorial, programas de absentismo y otros de su competencia. 

9 
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Reunions grupals realitzades amb tutors per a assessorar-los en la seua acció tutorial, acompanyament i programes del 
centre (convivència, acollida, absentisme, etc). / Reuniones grupales realizadas con tutores para asesorarlos en su acción 
tutorial, acompañamiento y programas del centro (convivencia, acogida, absentismo, etc) 

14 
  

Reunions grupals realitzades per a informar i assessorar les famílies. / Reuniones grupales realizadas para informar y 
asesorar a las familias. 3   

Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
 

• Hem seguit reunint-nos amb la Comissió de Coordinació Pedagògica, on s’ha desenvolupat un primer nivell de coordinació amb 
les reunions pertinents a fi de desenvolupar la tasca educativa de manera adequada. 

 
• S'ha continuat   en l'assessorament a l’equip directiu i als mestres però cal seguir treballant aquest aspectes per a una millora 

continua.  
• Ha augmentat el numero de reunions de coordinació grupals amb tutors, que ens  han ajudat per a coordinar plans i programes 

aixi com assessorament sobre  la metodologia a seguir en alumnes amb dificultats d'aprenentatge. 
 

 

  

 
 

F. Intervenció logopédica amb alumnat 
Intervención logopédica con alumnado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Alumnes identificats a partir de l'informe 
psicopedagògic / Alumnos identificados a partir 
del informe psicopedagógico 

 3    8    1 11    

Alumnes valorats i identificats pel Mestre 
d'Audició i Llenguatge / Alumnos valorados e 
identificados por el Maestro de Audición y 
Lenguaje 

 3    8    1 11    

Alumnes amb tractament logopédic individual / 
Alumnos con tratamiento logopédico individual   2        1 1    

Alumnes amb tractament logopédic en xicotets 
grups (no inclosos en l'apartat anterior) / Alumnos 
con tratamiento logopédico en pequeños grupos 
(no incluidos en el apartado anterior) 

 1    8     10    

Temps mitjà setmanal destinat a cada alumne (en 
les sessions es dividirà pel nombre d'alumnes) / 
Tiempo medio semanal destinado a cada alumno 
(en las sesiones se dividirá por el número de 
alumnos) 

 4    3    1 1    

1.Afàsia; 2.Disfàsia; 3. Discapacitat auditiva mitjà; 4.Discapacitat auditiva severa; 5.Discapacitat auditiva profunda; 6.Retard simple del 
llenguatge; 7.Disàrtria; 8.Disglòsia; 9.Disfèmia; 10.Disfonia; 11.Dislàlia; 12.Retard de Llenguatge associat a dèficit intel·lectual; 
13.Desorganització del llenguatge en trastorns de personalitat; 14.Altres  / 1.Afasia; 2.Disfasia; 3. Discapacidad auditiva media; 
4.Discapacidad auditiva severa; 5.Discapacidad auditiva profunda; 6.Retraso simple del lenguaje; 7.Disartria; 8.Disglosia; 9.Disfemia; 
10.Disfonía; 11.Dislalia; 12.Retraso de Lenguaje asociado a déficit intelectual; 13.Desorganización del lenguaje en trastornos de 
personalidad; 14.Otras 
Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
 

• Durant aquest curs han rebut atenció logopèdica un alumne amb diagnostic TEA i  dos amb TGD no especificat. Un alumne amb 
disfonia, 8 amb Retràs simple del llenguatge i 11 dislàlies. D'aquests alumnes s'ha donat l'alta del servei a dos amb dislàlies 
aconseguides i una alumna s'ha traslladat de localitat. 

 
• Per al proper curs s'han detectat nous casos  ( 4 alumnes de retard simple del llenguatge i 3 alumnes amb dislàlies ) ha 

augmentat el numero d'alumnes per a set atesos pel mestre/a d'audició i llenguatge.  
 

• La coordinació ha estat positiva 
•  

G. Intervenció treball social / Intervención trabajo social 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intervencions del/de la treballador/a social amb l'alumnat en el centre / 
Intervenciones del/de la trabajador/a social con el alumnado en el 
centro 

          

Intervencions del/de la treballador/a social amb les famílies en el centre 
/ Intervenciones del/de la trabajador/a social con familias en el centro 

          

Intervencions del/de la treballador/a social amb tutors en el centre / 
Intervenciones del/de la trabajador/a social con tutores en el centro 

          

Intervencions del/de la treballador/a social fora del centre / 
Intervenciones del/de la trabajador/a social fuera del centro 

          

Núm. casos, informes, gestions/Nº casos, informes, gestiones           
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1. Desprotecció infantil  / Desprotección infantil. 2. Absentisme / Absentismo.3. Informes tècnicss de canvis d’escolarització / Informes 
técnicos de cambios de escolarización. 4. Gestió de recursos: beques de comedor, de transport, ajudes tècniques, etc / Gestión de 
recursos: becas de comedor, de transporte, ayudas técnicas, etc. 5. Orientació cap a altres recursos sociocomunitaris / Orientación hacia 
otros recursos sociocomunitarios. 6. Intervenció en necessitats sociofamiliars i de compensació educativa: valoració, diseny e intervenció 
social / Intervención en necesidades sociofamiliares  y de compensación educativa: valoración, diseño e intervención social. 7. Coordinació 
amb centres i profesionals d’altres serveis públics/privats / Coordinación con centros y profesionales de otros servicios  publicos/ privados. 
8. Actuacions enmarcades dins de la convivència escolar / Actuaciones enmarcadas dentro de la Convivencia Escolar/Mediación familia-
escuela 9. Participació en programes soicoeducatius: de qualificació professional, assetjament a grups de pares i mares, activitats per a 
l’alumnat, … /  Participación en programas socioeducativos: de cualificación profesional, asesoramiento a grupos de madres y padres, 
actividades para el  alumnado…/ 10. Otros/altres 
Valoració, avaluació i observacions / Valoración, evaluación y observaciones 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
H. Intervenció amb altres professionals / intervencion con otros profesionales 
 
La col·laboració dels mestres es necessària per a un bon funcionament de l'orientació  educativa tant a famílies, alumnes como a la 
comunitat educativa en general.  
 
 
 
 
 

Propostes d'actuació per al pròxim curs en el centre / Propuestas de actuación para el próximo curso en el centro 
 
Dur a terme una Escola de Pares per a assessorar en les pautes de criança del alumnat en general, i en l'alumnat amb 
problemes, en especific.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En Favara, a 30  de juny  de 2015 
 
 
 

 
 

 
Victoria Vallet Miguel 

GPM Favara 
CV08542 
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