Procediment per a la identificació prèvia a l'escolarització per a la determinació
de necessitats de compensació educativa i model d'informe

Aclariment de l'article 24 de l'Ordre 7/2016, per la qual es regula el procediment
d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics.
Per a poder determinar l'alumnat amb necessitats de compensació educativa, és
necessari realitzar una detecció prèvia d'aquests. Per a això, la comissió municipal
d'escolarització es dirigirà a diverses entitats. Entre eixes entitats s'inclouen els serveis
socials dels ajuntaments perquè aporten la informació de les necessitats que l'alumnat puga
presentar. Per a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa es descriuran les
condicions socials desfavorables.
El procediment que s'ha de seguir serà el següent:
1. Els serveis socials de l'ajuntament, en l'àmbit de la seua competència, arreplegaran la
informació que consideren adequada a través de la qual puga establir-se quin alumnat
pot presentar necessitats de compensació educativa.
2. Els serveis socials de l'ajuntament amb la informació arreplegada d'aquest alumnat,
indicaran als serveis o gabinets psicopedagògics, les condicions que puguen afectar
l'alumnat amb relació a la seua educació, segons corresponga, utilitzant el model
d'informe que s'adjunta, apartat A i el remetran per correu electrònic als serveis o
gabinets psicopedagògics corresponents.
3. Els serveis o gabinets psicopedagògics analitzaran la informació aportada des dels
serveis socials, en l'apartat A de l'informe, a partir de la qual determinaran les
necessitats de compensació educativa de l'alumnat.
4. Els serveis o gabinets psicopedagògics concretaran les necessitats de compensació
de l'alumnat en el model d'informe en l'apartat B.
5. Els serveis o gabinets psicopedagògics remetran, per correu electrònic, el model
d'informe omplit amb la informació arreplegada de cada xiquet o xiqueta, a cadascuna
de les direccions territorials. A més s'afegirà la relació nominal, per localitat, de tots els
xiquets i xiquetes dels quals s'haja elaborat informe, amb indicació dels centres
d'escolarització preferent i, si es el cas del nombre de germans i germanes que tenen
al centre.
•
•
•

Direcció Territorial d'Alacant: ortega_pab@gva.es
Direcció Territorial de Castelló: domenech_vicque@gva.es
Direcció Territorial de València: jefatura_insp@gva.es

6. Els originals dels informes els lliurarà el responsable del servei o del gabinet
psicopedagògic a la comissió municipal d'escolarització.

Procedimiento para la identificación previa a la escolarización para la
determinación de necesidades de compensación educativa y modelo de informe

Aclaración del artículo 24 de la Orden 7/2016, por la que se regula el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondo públicos.
Para poder determinar el alumnado con necesidades de compensación educativa, es
necesario realizar una detección previa de estos. Para ello, la comisión municipal de
escolarización se dirigirá a varias entidades. Entre esas entidades se incluyen los servicios
sociales de los ayuntamientos para que aporten la información de las necesidades que el
alumnado pueda presentar. Para el alumnado con necesidades de compensación educativa
se describirán las condiciones sociales desfavorables.
El procedimiento que se debe seguir será el siguiente:
1. Los servicios sociales del ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, recogerán
la información que consideren adecuada para que pueda establecerse qué alumnado
puede presentar necesidades de compensación educativa.
2. Los servicios sociales del ayuntamiento con la información recogida de este
alumnado, indicarán a los servicios o gabinetes psicopedagógicos, las condiciones
que puedan afectar al alumnado con relación a su educación, según corresponda,
utilizando el modelo de informe que se adjunta en el anexo, apartado A y lo remitirán
por correo electrónico a los servicios o gabinetes psicopedagógicos correspondientes.
3. Los servicios o gabinetes psicopedagógicos analizarán la información aportada
desde los servicios sociales, en el apartado A del informe, a partir de la cual
determinarán las necesidades de compensación educativa del alumnado.
4. Los servicios o gabinetes psicopedagógicos concretarán las necesidades de
compensación del alumnado en el modelo de informe en el apartado B.
5. Los servicios o gabinetes psicopedagógicos remitirán, el modelo de informe
cumplimentado con la información recogida de cada niño o niña, a cada una de las
direcciones territorales. Además, se incluirá la relación nominal, por localidad, de todos
los niños y las niñas de las cuales se haya elaborado informe, con indicación de los
centros de escolarización preferente y, si es el caso del número de hermanos y
hermanas que tengan en el centro.
•
•
•

Direcció Territorial d'Alacant: ortega_pab@gva.es
Direcció Territorial de Castelló: domenech_vicque@gva.es
Direcció Territorial de València: jefatura_insp@gva.es

6. Los originales de los informes los remitirá el responsable del servicio o gabinete
psicopedagógico a la comisión municipal de escolarización.

Procediment per a la identificació prèvia a l'escolarització per a la determinació
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