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NECESSITATS ESPECÍFIQUES de SUPORT EDUCATIU (NESE) 
a l’etapa de Batxillerat 

 
 
PLA DE SUPORT INDIVIDUALITZAT (PI) 
 

 Un PI és el document que facilita als alumnes amb NESE seguir l’etapa que estan cursant 
amb màxima normalitat, on hi està implicat tot l’Equip Docent que treballa amb l’alumne en 
qüestió.  

 La coordinadora de Batxillerat és la persona responsable d’elaborar els PI a l’etapa de 
Batxillerat a l’Institut Joan Brudieu i de fer-ne el seguiment, d’acord amb el protocol 
corresponent i amb el vistiplau del director/a del centre, que a proposta de la comissió 
d’atenció a la diversitat (CAD), permet iniciar un procés d’elaboració d’un PI.  

 Els pares, mares o tutors legals i l'alumne han d'estar informats del procés i han de 
col·laborar en l'elaboració dels acords del PI i en el seguiment d'aquest.  

 
 
COM S’INICIA? 
 
La iniciativa de l’elaboració del PI pot sorgir de:  

 La família que s’adreça al tutor i/o a la direcció del centre per demanar que es contempli la 
seva elaboració. (És el més habitual a Batxillerat, donat que la majoria d’aquests alumnes 
han seguit adaptacions en etapes educatives anteriors. És necessari informar al tutor a l’inici 
de curs perquè no és un procés automàtic quan es canvia de centre o d’etapa.  

 L’EAP quan escaigui en els casos de dictamen d’escolarització o d’informe de NESE.  
 El tutor o un altre docent quan, en l’avaluació formativa i formadora dels processos 

d’aprenentatge, detecta necessitats educatives que condicionen fortament el procés 
d’aprenentatge d’un alumne, poden proposar l’elaboració d’un PI a la CAD.  

 
 
DURADA D’UN PI?  
 

 El PI té, generalment, una durada d’un curs escolar.  
 Es pot finalitzar en qualsevol moment a proposta del tutor, coordinador del pla, amb l’acord 

dels pares. Pren la decisió el director.  
 Es pot finalitzar, en qualsevol moment, a demanda dels pares.  

 
 
QUÈ HA DE TENIR?  
 
El PI ha d'incloure les mesures i els suports adreçats a l'alumne referents a l’adaptació metodològica 
(no dels objectius) que afavoreixen l'assoliment dels continguts de l’etapa, i els criteris d'avaluació 
que se li han assignat, que corresponen al nivell en què està escolaritzat, i qualsevol altra decisió 
de l'equip docent quant a la resposta educativa, però en cap cas el PI a Batxillerat contempla 
l’adaptació dels continguts de les diferents matèries. 
 
 Elements del Pla de suport individualitzat:  

o Dades personals  
o Dades escolars  
o Breu justificació del PI  
o Proposta educativa: materials, metodologia i avaluació.  
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o Temporització  
o Mesures i suports  
o Seguiment del PI  
o Conformitat del pla de suport individualitzat  

 
 
AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT AMB PI  
 
S’aplicaran els mateixos criteris d’avaluació que en el seu grup ordinari d’alumnes. Ara bé, depèn 
de la seva “singularitat” o de les seves característiques es podran:  

 Prioritzar proves orals, si el professor ho considera adient, de manera puntual, no 
habitualment.  

 Proporcionar un espai més tranquil.  
 Donar més temps.  

 
 
TERMINIS PER PRESENTAR DOCUMENTACIÓ  
 

 En un termini màxim de dos mesos a l’inici de 1r de Batxillerat, els alumnes amb NESE ho 
han de comunicar al seu tutor i fer arribar al centre la documentació pertinent.  

 A partir de la documentació aportada la psicopedagoga de l’EAP assignada a l’Ins. Joan 
Brudieu, elaborarà un Annex/Informe de devolució segons els criteris que estableix el 
Departament d’Educació, a partir del qual la coordinadora de Batxillerat formalitzarà el Pla 
de suport Individual per 1r de Batxillerat.  

 Un cop l’alumne promociona a 2n de Batxillerat, ja no serà necessari que torni a aportar la 
documentació, sinó que se li elaborarà el PI en base a l’anterior.  

 
 
DOCUMENTACIÓ  
 
Els alumnes o la família han d’aportar:  

 TDAH / TDA / TEA: un informe extern actualitzat.  
 Dislèxia (o alguna de les seves branques reconegudes pel Departament d’Educació):  

o Informe (si no és actualitzat, la psicopedagoga de l’EAP assignada a l’Institut Joan 
Brudieu pot fer una nova valoració en funció de l’informe ja existent).  

o Plans de suport Individual que se li han fet a l’ESO (PI de tots els cursos on ha estat 
objecte d’algun tipus d’adaptació).  

 
 
PROVES d’ACCÈS a la UNIVERSITAT (PAU)  
 
Aquells alumnes que durant l’etapa de Batxillerat han estat objecte de seguiment amb un PI, poden 
sol·licitar a l’Oficina d’Accés a la Universitat, que la seva NESE sigui tinguda en compte per poder 
accedir al Tribunal Ordinari Específic (TOE) a les PAU. És una petició per escrit que tramita l’Institut 
durant el 2n curs de Batxillerat per als alumnes que han tingut PI, i que es concedirà o denegarà a 
través d’una resolució escrita de la OAU.  
 
Les condicions per poder-ho sol·licitar són:  

 Haver tingut PI a B1 i a B2.  
 Adjuntar tots els PI que se li han fet a l’ESO en el centre de secundària corresponent (només 

alumnes amb Dislèxia o derivats d’aquesta).  
 Presentar la documentació pertinent durant el termini que estableix la OAU.  
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 Tribunal Ordinari Específic (TOE)  

 
Aquest tribunal està adreçat a l'alumnat amb dislèxia, atès que disposa d'uns criteris de 
correcció adaptats a les matèries de llengües. Els/les alumnes diagnosticats amb dislèxia -
que actualment cursen 2n de batxillerat- han de tramitar la sol·licitud de ser examinats al 
tribunal ordinari específic, al seu centre de secundària, tot adjuntant la documentació que 
s’ha indicat anteriorment.  

 
 

 Tribunal TDA /TDAH / Altres trastorns d’aprenentatge  
 

Hi ha un tribunal específic per aquest alumnat que tindrà lloc els mateixos dies que el 
Tribunal ordinari a les seus de Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.  
 
L’alumnat diagnosticat d’algun trastorn o dificultat d’aprenentatge (TDAH, TDA i altres 
trastorns), sense minusvalidesa acreditada pel SISPAP igual o superior al 33%, pot sol·licitar 
disposar de temps addicional (fins a 30 minuts més per examen) per a la realització de la 
PAU, en un tribunal específic per a alumnes amb algun trastorn d’aprenentatge. 

 


