Equip específic al qual opta:
DNI:

Comprovació dels requisits del projecte
APARTATS MÍNIMS

Sí

No

Sí

No

A Objectius a desenvolupar dins el servei educatiu especialitzat
B Proposta d’organització i funcionament del servei educatiu especialitzat al qual
s’opta.

C Proposta d’activitats, amb la temporalització corresponent, i relació de
programes d’intervenció adients al servei al qual s’opta, si escau.
D Proposta de materials per difondre entre els centres educatius.
E Coordinacions que s’establiran entre les famílies i els diferents serveis per a una
actuació millor.
F Avaluació del servei educatiu i indicadors d’avaluació dels programes
d’intervenció.

REQUISITIS DEL DOCUMENT
A Extensió màxima: 10 pàgines DIN A4, sense comptar la portada ni l’índex.
B Tipus de lletra: Arial 12, sense comprimir, a tot el document.
C Interlineat: doble a tot el document.

A

B

OBJECTIUS A DESENVOLUPAR DINS EL SERVEI EDUCATIU ESPECIALITZAT
Presenta objectius generals que assenyalen de forma ampla i global el que es pretén fer durant la
1 implementació del projecte adients al perfil de l'alumnat destinatari.

0,20

Presenta objectius específics que indiquen puntual i concretament allò que es farà en cada una de les
2 etapes del projecte adients al perfil de l'alumnat destinatari.

0,20

Presenta objectius que contemplen l'assessorament als centres educatius sobre tècniques, mètodes i
3 recursos per milloar la resposta educativa.

0,20

Presenta objectius que contemplen l'elaboració i difusió de materials, programes, instruments i mitjans
4 d'ajuda relacionats amb la resposta educativa en la intervenció amb els alumnes.

0,20

Presenta objectius que fan referència a la coordinació amb el centre educatiu i altres recursos o serveis
5 necessaris.

0,20

PROPOSTA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI EDUCATIU ESPECIALITZAT
1 Especifica les funcions de l'equip especialitzat (assessorament, avaluació, coordinació…)
2 Es contemplen reunions de coordinació periòdiques de l'equip específic.
Concreta un protocol d'actuació (full de demanda, mesures prèvies realitzades pel docent, coordinació
3 amb el centre educatiu, reunions de seguiment, actuacions i assessorament)
4 Organització de l'atenció als centres educatius.
5 Explica el model d'intervenció de l'equip específic, valorant un model inclusiu.

Punt. màxima
(1 punt)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

1
2
3
4
5

PROPOSTA D'ACTIVITATS, TEMPORALITZACIÓ I RELACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ
Les activitats s'adequen a l'assoliment dels objectius planificats.
Planteja activitats d'assessorament/formació per docents.
Planteja activitats pels alumnes destinataris del programa des d'una visió inclusiva.
Planteja activitats de formació i informació per famílies.
Estableix una temporalització coherent per al desenvolupament de les activitats.

Punt. màxima
(1 punt)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

1
2
3
4

PROPOSTA DE MATERIALS PER DIFONDRE ENTRE ELS CENTRES EDUCATIUS
La qualitat i quantitat dels materials proposats estan relacionats amb la finalitat del projecte.
Presenta propostes de materials o recursos per a difondre el projecte (web, tríptics…)
Presenta propostes de materials per a la pràctica educativa en el centre.
Presenta propostes de materials específics de suport a les famílies.

Punt. màxima
(1 punt)
0,25
0,25
0,25
0,25

1
2
3
4
5

COORDINACIONS AMB FAMÍLIES I DIFERENTS SERVEIS
Preveu actuacions de coordinació amb l'equip docent.
Preveu actuacions de coordinació amb les famílies.
Preveu actuacions de coordinació amb altres serveis externs.
La periodicitat de les coordinacions és adequada
Presenta documents/models de recollida d'informació de les diferents coordinacions

Punt. màxima
(1 punt)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

C

D

E

F

Punt. màxima
(1 punt)

AVALUACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU I INDICADORS D'AVALUACIÓ DELS PROGRAMES D'INTERVENCIÓ
1 Fa propostes d'avaluació interna del funcionament i organització de l'equip.
2 Fa propostes d'avaluació del grau de consecució dels objectius dels programes
Fa propostes d'avaluació del grau de satisfacció dels usuaris del servei, famílies, professorat, equip
3 directiu…
4 Fa propsotes d'avaluació de la coordinació amb serveis externs (Sanitat, Serveis Socials…)

Punt. màxima
(1 punt)
0,25
0,25
0,25
0,25

