Orientacions per emplenar l’informe individual per a l’alumnat amb necessitats
especifiques de suport educatiu associades a DEA, IT o CP/HE
Es condició indispensable, segons el punt 5.2 de Les Instruccions per a l'organització i
funcionament de centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària i dels IES per al curs
2011-2012, que tot l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
associades a DEA, IT o CP/HE introduït al GestIB compti amb l'informe individual,
d'acord amb aquest model.
Revisió
Les mesures adoptades es revisaran cada trimestre i s'anotaran els canvis a l'apartat
8.
La informació dels diferents apartats s'anirà emplenant i actualitzant a mida que es
coneguin les noves dades i es modificarà sempre que hi hagi canvis.
La data de l'informe individual que s'ha d'introduir al Gestib, és modificarà sempre
que es modifiquin les dades complementàries (NESE).
Responsables
El responsable de l'elaboració del l'informe és el tutor o tutora de l'alumne, amb la
col·laboració dels membres de l'equip de suport i de l'equip educatiu que hi
treballa.
A l'etapa de l'educació primària el Professor tècnic de Serveis a la Comunitat
(PTSC) de l'EOEP, i a l'etapa de secundària, els membres del DO, col·laboraran en
l’elaboració dels informes de l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu associades a condicions personals o història escolar.
En el cas que es duguin a terme adaptacions curriculars significatives haurà de
constar la signatura del responsable del servei d'orientació educativa del centre i
també la signatura dels pares/mares o tutors legals.
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Documentació que s'adjunta
En aquest apartat s'anotarà tota aquella documentació que s'adjunta a l'informe
que es consideri necessari per facilitar la intervenció educativa a l'alumne.
En el cas de l'alumnat d'incorporació tardana és obligatori adjuntar l'entrevista
inicial (vegeu model d'entrevista a la dgoifp.caib.es).
Traspàs d'informació
Aquest informe s'inclourà dins l'Expedient acadèmic de l'alumne, introduint la
informació dins els apartats corresponents o bé adjuntant una còpia del mateix.
També s'adjuntarà una còpia a l'informe personal per trasllat sempre que hi hagi
un canvi de centre.
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