
ORDRE PER LA QUAL ES REGULA LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT

Tots els documents que continguen informació de menors i entrevistes a famílies són informació interna i confidencial

      CAPÍTOL III. PLA D’ACTUACIÓ PERSONALITZAT (PAP)

2 AVALUACIÓ dels resultats i de 
   l’eficàcia de les mesures i de 
   l’organització dels suports personal
   especialitzats i el progrés de l’alumnat

Equip educatiu, coordinat pel tutor/a i assessorat pel 
servei especialitzat d’orientació

3 PROPOSTA PAP per al curs següent

2

4

ORDRE 20/2019
DIAGRAMA 2

Caràcter anual
Incloure-lo a l’expedient acadèmic de l’alumne/a (art.8.3)

Redacció d’un PAP

1 REDACCIÓ del Pla d’actuació              
   personalitzat (PAP)

Equip docent, coordinat pel tutor/a amb la 
col·laboració del personal especialitzat de suport 
implicat i l’assessorament del servei especialitzat 
d’orientació

- Trimestralment, coincidint amb les sessions d’avaluació
- Amb la informació obtinguda de les famílies, l’alumnat, el personal especialitzat de suport
i altres agents que intervenen

Art.9.1
      8.3

Art.9.2

Art.9.3

PAP

SÍ

Sessió d’avaluació?

1

SÍ

Sessió d’avaluació final?

NO

SÍ

NO

Cal fer modificacions en el PAP?

4 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ del PAP

5
Art.9.4

De forma col·legiada per l’equip educatiu,a proposta dels 
membres de l’equip, de la família / rep. legals o del mateix 
alumnat (si és major d’edat i te la capacitat civil)
 

3
Art.9.2

SÍ
NO

Continuïtat del PAP per al curs següent?

6 INFORMACIÓ a les famílies amb els            
   resultats del contingut de l’avaluació, de   
   la valoració dels resultats del PAP i de les  
   modificacions acordades

Tutor/a i, si és requereix, amb la col·laboració de la persona 
especialista d’orientació educativa i de la resta de l’equip 
educatiu

Les famílies / representants legals i l’alumnat >18 anys i amb capacitació civil  
tenen dret a rebre una còpia del PAP i de les seues modificacions, deixant constància
per escrit amb el vistiplau de la direcció / titularitat del centre

DIAGRAMA 1

Durant el curs escolar
 per emissió d’un informe sociopsicopedagògic
 amb proposta de PAP

A l’inici de curs
 a partir de la proposta de PAP de
 l’avaluació final del curs anterior

5 ACTUALITZACIÓ del PAP, amb les                
   conclusions i decisions adoptades

Tutor/a

6
Art.9.4
      9.5

Equip educatiu, coordinat pel tutor/a i assessorat per la persona
especialista d’orientació educativa

Per a l’eliminació de les 
mesures cal tenir en 
compte els criteris de 
retirada especificats en
el PAP

PAP


	Diapositiva 1

