ORDRE 20/2019
DIAGRAMA 3

ORDRE PER LA QUAL ES REGULA LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT
CAPÍTOL VI. DICTAMEN PER A L’ESCOLARITZACIÓ
Tots els documents que continguen informació de menors i entrevistes a famílies són informació interna i confidencial

TRAMITACIÓ DEL DICTAMEN PER A L’ESCOLARITZACIÓ
1 SOL·LICITUD motivada
1a) Sol·licitud a la direcció del
servei psicopedagògic escolar /
gabinet psicopedagògic municipal
Família / representants legals

Com s’inicia la sol·licitud de dictamen per a l’escolarització?
Alumnat no
escolaritzat

1b) Sol·licitud a la direcció del servei
especialitzat d’orientació
Direcció / titularitat del centre educatiu

1c) Sol·licitud a un servei
especialitzat d’orientació

D’ofici quan les circumstàncies
aixó ho aconsellen

Alumnat escolaritzat / en el moment de la
matrícula

Art.46.2.a

Art.46.2.a

Art.46.2.a

1a

1b

1c

Administració

2 REALITZACIÓ de l’avaluació sociopsicopedagògica

2

Servei especialitzat d’orientació de forma col·legiada

3 TRÀMIT D’AUDIÈNCIA a les famílies /
representants legals per a informar del
contingut de l’informe sociopsicopedagògic
i la proposta de modalitat d’escolarització

Acta col·legiada signada per tot el personal del
servei especialitzat d’orientació que hi haja participa

Art.46.2.c

Acta d’audiència, amb l’opinió de la família (lliurar una còpia

3

La direcció del servei especialitzat d’orientació

Informe sociopsicopedagògic, que incloga:
- Proposta de mesures, suports i orientacions per a
l’organització de la resposta educativa
- Proposta de modalitat d’escolarització i del PAP

DIAGRAMA 1
Art. 6 i 7

Art.46.2.b

L’alumne/a està en alguna de les situacions de l’article 46.1 per a la tramitació del dictamen?
NO
SÍ

4 REMISSIÓ de la documentació a la Inspecció
d’Educació

Termini: 7 dies naturals
des de la col·legiació

- Informe sociopsicopedagògic

Art.46.2.d

- Acta col·legiada

4

- Acta d’audiència amb la família / rep. legals i altres informes rellevants

La direcció / cap del servei especialitzat d’orientació

5 EMISSIÓ d’un informe amb la proposta del
centre docent d’escolarització de l’alumne/a

Art.46.2.e

6 EMISSIÓ de la resolució d’escolarització de
l’alumne/a
La persona titular de la DT competent en matèria d’educació

7 COMUNICACIÓ de la resolució per escrit al
centre educatiu i a la família

Informe

5

La Inspecció d’Educació

Art.46.2.f
45.2
47 6

Termini:
Amb caràcter general, i especialment en els casos d’alumnat que requereix l’atenció de personal especialitzat
de suport no disponible en tots els centres, s’ha de fer amb anterioritat a la publicació de les llistes provisionals
d’admissió
Resolució (amb la modalitat d’escolarització)
- Modalitats d’escolarització (Art. 45.2): modalitat ordinària, específica o combinada
- Si escolarització de l’alumnat amb NEE que requereix suport de grau 3 en unitats
ordinàries, l’Admimistració educativa reduirà la ràtio, per resolució, amb l’informe
favorable de la Inspecció d’Educació, en vista de l’informe sociopsicopedagògic (Art. 47)

Art.46.2.f
Escrit

7

La persona titular de la DT competent en matèria d’educació

La família vol
interposar recurs?

8 Possibilitat d’interposar un recurs ordinari
contra la resolució

Termini: 1 mes des de la seua notificació
Art.46.3

Família / representants legals

9 COL·LABORACIÓ en el procés de valoració de
l’alumnat amb NEE

SÍ
Art.46.4

9

8

En cas de la necessitat de revisió de la modalitat d’escolarització i
en l’organització posterior de les actuacions de transició

Personal especialista d’orientació educativa dels centres
d’educació especial i dels centres ordinaris

L’alumne/a deixa de presentar les circumstàncies que ha motivat el dictamen?

SÍ

TRAMITACIÓ DE L’ELIMINACIÓ DEL DICTAMEN PER A L’ESCOLARITZACIÓ

10 REMETRE la documentació a la direcció
territorial competent en matèria d’educació
Direcció / titularitat del centre educatiu

11 RESOLUCIÓ del procediment
Persona titular de la direcció territorial corresponent en
matèria d’educació

12 COMUNICACIÓ de la resolució per escrit al
centre educatiu i a la família
La persona titular de la DT competent en matèria d’educació

Art.46.5

10

Art.46.5

11

Art.46.5

12

- Informe sociopsicopedagògic
- Acta d’audiència amb la família / rep. legals i altres informes rellevants

Resolució

Escrit

En cas de considerar-ho necessari es pot comptar
també amb informe de la Inspecció d’Educació

