
1R ESO.
1. Ajudar a l'equip docent en el procés d'identificació de barreres d'inclusió en
el context escolar,familiar i social en cadascun dels nivells de resposta a la 
inclusió.
2. Col.laborar en desenvolupar actuacions preventives que desarrollar 
actuaciones preventivas que contribueixen per afavorir l'accés,la participació 
i l'aprenentatge de tot l'alumnat del centre.
3. Facilitar la personalització d'entorns i materials didàctics i curricular i 
l'organtzació amb criteris inclusius dels recursos i suports amb l'objectiu de 
assegurar l'accés de tot l'alumnat a les experiències educatives comunes.
4. Prevenció i  detecció primerenca de dificultats d'aprenentatge i 
organització i seguiment de les mesures curriculars ordinàries i 
extraordinàries que contribueixen l'assoliment d'aprenentatges i el 
desenvolupament clau de les competències claus de tot l'alumnat del centre.
6. Prevenció i detecció primerenca de situacions de desavantatge  
contribució a l'organització i seguiment de les mesures compensatòries.
7. Formar part de l'equip de transició per facilitar els processos de 
planificació de la transició entre etapes. 
8. Participar en l'avaluació sociopsicopedagògica i col.laborar en 
l'assessorament, planificació i seguiment dels plans d' actuació 
personalitzats.
9. Assessorar a l'alumnat que ho requerisca mitjançant un acompanyament 
que enfortisca el seu ajust personal el sentit de pertinença al centre i al seu 
grup-classe i les expectatives i possibilitats en l' assoliment dels seus 
aprenentatges.
10. Informar en l'àmbit de les seves competències. a mares, pares o 
representants legals dels alumnes sobre l'organització i els resultats de les 
mesures de resposta desenvolupades amb les seves fills i filles i orientar i 
donar suport a la seva col.laboració.
11. Coordinar accions conjuntes e intervencions amb els recursos 
educatius,culturals, sanitaris i socials externs. 
2º ESO.

1. Ajudar a l'equip docent en el procés d'identificació de barreres d'inclusió en
el context escolar,familiar i social en cadascun dels nivells de resposta a la 
inclusió.
2. Col.laborar en desenvolupar actuacions preventives que desarrollar 
actuaciones preventivas que contribueixen per afavorir l'accés,la participació 
i l'aprenentatge de tot l'alumnat del centre.



3. Facilitar la personalització d'entorns i materials didàctics i curricular i 
l'organtzació amb criteris inclusius dels recursos i suports amb l'objectiu de 
assegurar l'accés de tot l'alumnat a les experiències educatives comunes.
4. Prevenció i  detecció primerenca de dificultats d'aprenentatge i 
organització i seguiment de les mesures curriculars ordinàries i 
extraordinàries que contribueixen l'assoliment d'aprenentatges i el 
desenvolupament clau de les competències claus de tot l'alumnat del centre.
6. Prevenció i detecció primerenca de situacions de desavantatge i 
contribució a l'organització i seguiment de les mesures compensatòries. 
7. Participar en l'avaluació sociopsicopedagògica i col.laborar en 
l'assessorament, planificació i seguiment dels plans d' actuació 
personalitzats.
8. Assessorar a l'alumnat que ho requerisca mitjançant un acompanyament 
que enfortisca el seu ajust personal el sentit de pertinença al centre i al seu 
grup-classe i les expectatives i possibilitats en l' assoliment dels seus 
aprenentatges.
9. Informar en l'àmbit de les seves competències. a mares, pares o 
representants legals dels alumnes sobre l'organització i els resultats de les 
mesures de resposta desenvolupades amb les seves fills i filles i orientar i 
donar suport a la seva col.laboració.
10. Coordinar accions conjuntes e intervencions amb els recursos 
educatius,culturals, sanitaris i socials externs.
3R ESO.

1. Ajudar a l'equip docent en el procés d'identificació de barreres d'inclusió en
el context escolar,familiar i social en cadascun dels nivells de resposta a la 
inclusió. 
2. Col.laborar en desenvolupar actuacions preventives que desarrollar 
actuaciones preventivas que contribueixen per afavorir l'accés,la participació 
i l'aprenentatge de tot l'alumnat del centre.
3. Facilitar la personalització d'entorns i materials didàctics i curricular i 
l'organtzació amb criteris inclusius dels recursos i suports amb l'objectiu de 
assegurar l'accés de tot l'alumnat a les experiències educatives comunes.
4. Prevenció i  detecció primerenca de dificultats d'aprenentatge i 
organització i seguiment de les mesures curriculars ordinàries i 
extraordinàries que contribueixen l'assoliment d'aprenentatge i el 
desenvolupament clau de les competències claus de tot l'alumnat del centre.
6. Prevenció i detecció primerenca de situacions de desavantatge i 
contribució a l'organització i seguiment de les mesures compensatòries.



7. Participar en l'avaluació sociopsicopedagògica i col.laborar en 
l'assessorament, planificació i seguiment dels plans d' actuació 
personalitzats.
8. Assessorar a l'alumnat que ho requerisca mitjançant un acompanyament 
que enfortisca el seu ajust personal el sentit de pertinença al centre i al seu 
grup-classe i les expectatives i possibilitats en l' assoliment dels seus 
aprenentatges.
9. Informar en l'àmbit de les seves competències. a mares, pares o 
representants legals dels alumnes sobre l'organització i els resultats de les 
mesures de resposta desenvolupades amb les seves fills i filles i orientar i 
donar suport a la seva col.laboració.
10. Coordinar accions conjuntes e intervencions amb els recursos 
educatius,culturals, sanitaris i socials externs. 
11. Transmetre, d'acord amb la normativa vigent, la informació educativa de 
l'alumnat entre diferents estructures de l'orientació educativa i professional, 
així com d'altres serveis pùblics de l'administració local, autonòmica o estatal.
4t ESO.

1. Ajudar a l'equip docent en el procés d'identificació de barreres d'inclusió en
el context escolar,familiar i social en cadascun dels nivells de resposta a la 
inclusió. 
2. Col.laborar en desenvolupar actuacions preventives que desarrollar 
actuaciones preventivas que contribueixen per afavorir l'accés,la participació 
i l'aprenentatge de tot l'alumnat del centre.
3. Facilitar la personalització d'entorns i materials didàctics i curricular i 
l'organtzació amb criteris inclusius dels recursos i suports amb l'objectiu de 
assegurar l'accés de tot l'alumnat a les experiències educatives comunes.
4. Prevenció i  detecció primerenca de dificultats d'aprenentatge i 
organització i seguiment de les mesures curriculars ordinàries i 
extraordinàries que contribueixen l'assoliment d'aprenentatges  i el 
desenvolupament clau de les competències claus de tot l'alumnat del centre. 
6. Prevenció i detecció primerenca de situacions de desavantatge i 
contribució a l'organització i seguiment de les mesures compensatòries. 
7. Participar en l'avaluació sociopsicopedagògica i col.laborar en 
l'assessorament, planificació i seguiment dels plans d' actuació 
personalitzats.
8. Assessorar a l'alumnat  que ho requerisca mitjançant un acompanyament 
que enfortisca el seu ajust personal el sentit de pertinença al centre i al seu 



grup-classe i les expectatives i possibilitats en l' assoliment dels seus 
aprenentatges.
9. Informar en l'àmbit de les seves competències. a mares, pares o 
representants legals dels alumnes sobre l'organització i els resultats de les 
mesures de resposta desenvolupades amb les seves fills i filles i orientar i 
donar suport a la seva col.laboració.
10. Coordinar accions conjuntes e intervencions amb els recursos 
educatius,culturals, sanitaris i socials externs. 
11. Transmetre, d'acord amb la normativa vigent, la informació educativa de 
l'alumnat entre diferents estructures de l'orientació educativa i professional, 
així com d'altres serveis pùblics de l'administració local, autonòmica o estatal.

1º BATXILLERAT
1. Coordinar accions conjuntes e intervencions amb els recursos 
educatius,culturals, sanitaris i socials externs. 
2. Transmetre, d'acord amb la normativa vigent, la informació educativa de 
l'alumnat entre diferents estructures de l'orientació educativa i professional, 
així com d'altres serveis pùblics de l'administració local, autonòmica o estatal.
3.Assessorar a l'alumnat  que ho requerisca mitjançant un acompanyament 
que enfortisca el seu ajust personal el sentit de pertinença al centre i al seu 
grup-classe i les expectatives i possibilitats en l' assoliment dels seus 
aprenentatges.

2º BATXILLERAT
1. Coordinar accions conjuntes e intervencions amb els recursos 
educatius,culturals, sanitaris i socials externs. 
2. Transmetre, d'acord amb la normativa vigent, la informació educativa de 
l'alumnat entre diferents estructures de l'orientació educativa i professional, 
així com d'altres serveis pùblics de l'administració local, autonòmica o estatal.
3.Assessorar a l'alumnat  que ho requerisca mitjançant un acompanyament 
que enfortisca el seu ajust personal el sentit de pertinença al centre i al seu 
grup-classe i les expectatives i possibilitats en l' assoliment dels seus 
aprenentatges.


