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Assessorament equips educatius de centres ordinaris en la resposta amb l'alumnat amb NEE: 

Col.laboració en la valoració, intervenció i seguiment de casos.

Assessorament en els materials didàctics i suports  físics i digitals.

Suport al procés d'ensenyament aprenentatge:

 Atenció ambulatòria de fisioteràpia, per a l'alumnat amb NEE escolaritzat a centres ordinaris.

Servei d'atenció ambulatòria prèvia a l'escolarització (SAAPE).

Col.laboració amb els serveis d'orientació per a la valoració d'alumnes amb NEE i per a la proposta o revisió

de la modalitat d'escolarització.

       - Sessions informatives.

       - Formació al claustre.

       - Reunions periòdiques de coordinació.

        - Regulació de conducta.

        - Eliminació de barreres tant d'accés  a l'aprenentatge com de l'entorn físic.

        - Préstec de productes de suport.

        - SAAC (sistemes augmentatius i/o  alternatius de comunicació)

Oferim suport i assessorament als centres ordinaris per elaborar la resposta educativa que millor
s'adapte a les característiques i necessitats de l'alumnat, a més d'ajudar en el procés de garantir una
inclusió efectiva, sempre amb el recolzament dels serveis d'orientació i del CEFIRE.
Oferir totes les eines i suports que tenim al nostre centre per poder garantir una educació de
qualitat, participativa i inclusiva als alumnes amb necessitats educatives especials dels centres
ordinaris.

QUINS SERVEIS PODEM DONAR?

QUINS PROFESSIONALS DONEN SUPORT A LA INCLUSIÓ?
Comissió de centre de recursos.

Fisioterapeutes.

Mestres d'audició i llenguatge.

Mestres de pedagogia terapèutica.

Comissió de coordinació pedagògica.

Treballadora social.

Educadors educació especial.

Gabinet orientació educativa.

QUÈ OFEREIX EL NOSTRE CENTRE?

CENTRE DE RECURSOS A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA

CONTACTE:
C/ Joan Alberola s/n

46410 Sueca (València)
96 171 90 00

46008108@gva.es
https:/portal.edu.gva.es/46008108/

QUÈ PODEM OFERIR ALS ALTRES CENTRES EDUCATIUS?
Recursos materials.

Metodologia d'intervenció.

Documents curriculars.

SAAC.

TIC.

Materials i mobiliari adaptat.

Formació específica i assessorament.

Bibliografia i webgrafia.

QUÈ PODEM FER PER AJUDAR?

Full de demanda.

Recull d'informació referent al cas.

Avaluació inicial del cas.

Reunió multidisciplinar de l'equip que va a intervindre en el cas.

Assessorament en:

PROTOCOL A SEGUIR:

   - Elaboració del pla d'actuació personalitzat.

   - Seguiment i avaluació del PAP.

   - Valoració dels resultats.

   - Autoavaluació de la intervenció.


