
4. Marc legislatiu de l’educació especial 
 
La millor manera de conèixer i entendre l’evolució i el canvi d’actituds socials, 

individuals i professionals que ha experimentat l’educació especial és l’estudi i l’anàlisi de la 
legislació educativa. A través d’aquest coneixement  ens acostarem al nou concepte 
d’educació especial i a la inclusió i l’atenció educativa en el sistema actual. 
 

La derogada Llei General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa de 1970 
va intentar amb una prudència excessiva preparar amb un tractament educatiu adequat tots els 
deficients i inadaptats, perquè s’incorporaren a la vida social i laboral. Aquesta llei establia un 
sistema d’escola segregadora i separada de l’escola ordinària mitjançant la creació de centres 
especials i aules especials. 
 

Aquesta llei, que va comportar el punt de partida per a l’actuació en l’educació especial, va 
tenir com a conseqüències posteriors la creació d’organismes com aquests: 

 
• L’Institut Nacional d’Educació Especial l’any 1975, com organisme autònom que 

assumiria les competències del MEC en matèria d’educació especial, que coordinaria i 
establiria directrius d’actuació i de promoció en matèria d’educació especial. 

• El Reial Patronat d’Educació Especial l’any 1976, organisme que coordinarà les actuacions 
tant públiques com privades en matèria d’educació especial. Dos anys més tard, el 1978, 
aquest organisme va passar a anomenar-se Reial Patronat d’Educació i Atenció a 
Deficients. Actualmente rep el nom de Reial Patronat de Prevenció i Atenció a Persones 
amb Minusvalideses. 

• Cal destacar com esdeveniment important que iniciarà un nou plantejament en l’educació 
especial el Pla Nacional d’Educació Especial de l’any 1978. Aquest pla va significar 
l’assentament de les bases del que més tard seria, legislativament, l’àmbit d’actuació en 
l’educació especial dins la línia de la Constitució. En el marc actual de la LOGSE, podem 
ressenyar la importància d’aquest Pla Nacional d’Educació Especial: 

 
 

 
“Aquest pla, avançant-se a la realitat del moment i a la forma de 
pensar de molts sectors, establí els principis i els criteris per a la 
futura ordenació de l’educació especial en el nostre país, uns 
principis, aleshores utòpics, de normalització dels serveis, 
d’integració escolar, de sectorització de l’atenció educativa i 
individualització de l’ensenyament.” 

 
 

A partir de la promulgació de la Constitució espanyola del 6 de desembre de 1978, 
s’inicia el marc legal actual de l’educació especial. 
 

A continuació us presentem un resumen informatiu que constitueix el nostre marc legal de 
l’educació especial. 
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• CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 

ELS ARTICELS 27 I 49 
 ASSENTEN LES BASES DE TOTA LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA POSTERIOR EN 
L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
 

• LA LLEI 13/ 1982, DE 7 D’ABRIL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL DELS 
MINUSVÀLIDS. (LISMI). 

(BOE 30 D’ABRIL DE 1982). 
 
ES FONAMENTA EN l’ART. 49 DE LA CONSTITUCIÓ DE 1978. 
PER A DUR A TERME EL QUE PROMULGA AQUESTA LLEI, APAREIX: 
 
 

 EL REIAL DECRET 334 / 1985, DE 6 DE MARÇ, D’ORDENACIÓ DE 
l’EDUCACIÓ ESPECIAL. (BOE 16 DE MARÇ DE 1985). 

ES PROMULGA A L’EMPARA DELS ARTS. 23, 25 I 26 DE LA LISMI. ESTABLEIX 
UNA SÈRIE DE MESURES D’ORDENACIÓ, PLANIFICACIÓ I APLICACIÓ, QUE 
GARANTESQUEN A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL LA CONSECUCIÓ 
DELS OBJECTIUS EDUCATIUS I LA MILLORA DE LA SEUA VIDA PERSONAL, 
SOCIAL I LABORAL. 

 
ESTABLEIX QUE, AL LLARG DE 8 ANYS, ES DURÀ A TERME EL PROGRAMA 

D’INTEGRACIÓ DEL MEC EN ELS CENTRES ORDINARIS DEL MEC. 
 

 L’ORDRE DE 20 DE MARÇ DE 1985, SOBRE PLANIFICACIÓ DE 
L’EDUCACIÓ ESPECIAL I EXPERIMENTACIÓ DE LA 
INTEGRACIÓ. 

     (BOE 25 DE MARÇ DE 1985). 
      
      APAREIX PER A: 
• COMPLIR EL QUE ESTABLEIX LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA, DEL RD 

DE 1985. 
• DUR A LA PRÀCTICA EL MANAMENT D’AQUEST RD. 
• FER UNA COMPLETA PLANIFICACIÓ DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL PER AL CURS 

85-86.  
• INICIAR DURANT EL CURS 85/86 EL PROCÉS D’INTEGRACIÓ EN PREESCOLAR 

I 1r D’EGB. 
 
     (CONTÍNUES ORDRES CADA CURS REGULARAN EL QUE ESTABLEIX EL RD 
DE 1985, EN L’ÀMBIT DEL MEC I DE LES DIFERENTS COMUNITATS 
AUTÒNOMES). 
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LA INTEGRACIÓ ESCOLAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

PRENENT COM A MARC DE REFERÈNCIA EL RD DE 1985, S’HA D’APLICAR EN 
ELS CENTRES DE LA COMUNITAT LA INTEGRACIÓ DE L’ALUMNAT AMB 
DEFICIÈNCIES FÍSIQUES, PSÍQUIQUES, SENSORIALS O PER INADAPTACIONS, 
MITJANÇANT: 
 
• ORDRE DE 30 D’ABRIL DE 1986, DE LA CONSELLERIA DE 

CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA, SOBRE LA PLANIFICACIÓ DE 
L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EXPERIMENTACIÓ DE LA 
INTEGRACIÓ EDUCATIVA. 

• ORDRE DE 2 DE MARÇ DE 1988, SOBRE PLANIFICACIÓ DE 
L’EXPERIMENTACIÓ DE LA INTEGRACIÓ ESCOLAR EN 
CENTRES ORDINARIS, PER AL CURS 88/89. 

 
 
◊ AQUESTES ORDRES PRETENIEN OFERIR A LA POBLACIÓ ESCOLAR 

L’ATENCIÓ EDUCATIVA QUE DETERMINEN ELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS 
ESCOLARS. 

◊ ESCOLARITZAR L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL. 
◊ SECTORITZAR L’OFERTA ESCOLAR. 
◊ DOTAR ELS CENTRES DELS RECURSOS PERSONALS I MATERIALS 

NECESSARIS. 
◊ FER UN SEGUIMENT DE LA INTEGRACIÓ ESCOLAR, AVALUAR-LA I DONAR-LI 

CONTINUÏTAT. 
 
 
• RESOLUCIÓ DE 25 DE JULIOL DE 1988, DE LA DIRECCIÓ 

GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCACITVA 
 
DETERMINA QUE: 
 
◊ L’ACTIVITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL S’HA DE DUR A TERME 

A L’AULA ORDINÀRIA. 
◊ EN ELS CASOS QUE CALGA UN TRACTAMENT LOGOPÈDIC, FÍSIC O 

INDIVIDUALITZAT, ES FARÀ FORA DE L'AULA I MAI NO PODRÀ SUPERAR 
LES CINC HORES SETMANALS. 

◊ EL PROFESSORAT DE SUPORT, EL TUTOR I LES FAMÍLIES HAN D’ELABORAR 
ELS PDI, APLICAR-LOS I FER-NE UN SEGUIMENT. 
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RESOLUCIÓ DE 15 DE JUNY DE 1989, DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
DE RENOVACIÓ PEDAGÓGICA, 

ESTABLEIX: 
• LES ORIENTACIONS QUE CAL SEGUIR EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 

DE LES UNITATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES ORDINARIS. 
• ADEQUAR ELS SERVEIS EDUCATIUS QUE HI HA EN LEO CENTRES PER A 

l’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECIALS. 
• APROVAR UNES ORIENTACIONS GENERALS QUE ESTABLESQUEN UN MARC 

D’ACTUACIÓ COMÚ PER A DONAR UNA RESPOSTA EDUCATIVA ADEQUADA. 
• TRANSFORMACIÓ DE LES AULES D’EDUCACIÓ ESPECIAL EN AULES DE 

SUPORT. 
• ASSUMIR DES DEL PEC UNA NOVA CONCEPCIÓ D’EDUCACIÓ ESPECIAL. 
• INTEGRAR EN EL PROFESSOR/A DE SUPORT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL. 

L’ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DETERMINAR-NE LES FUNCIONS. 
 

LLEI ORGÀNICA 1 / 1990, DE 3 D’OCTUBRE, D’ORDENACIÓ 
GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU. LOGSE  

(BOE 4-10-90). 
 
LA LOGSE ENS PLANTEJA UN NOU MODEL D’EDUCACIÓ ESPECIAL, BASAT EN 
LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT, I QUE INTENTA SUPERAR EN 
ELS SEUS PLANTEJAMENTS LES DISFUNCIONS QUE PRESENTAVA EL SISTEMA 
EDUCATIU EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL, PER A RESPONDRE 
ADEQUADAMENT A LES NECESSITATS I LES EXIGÈNCIES PRESENTS I FUTURES 
DE TOTES LES PERSONES. 
EN EL SEU TÍTOL PRELIMINAR, ART. 3, PUNT 5, DETERMINA: 
 
• “Tant l’ensenyament de règim general com de règim especial s’ha 

d’adequar a les característiques de l’alumnat amb necessitats especials.” 
 
EN EL SEU TÍTOL PRIMER, CAPT. 5, ARTS. 36/37, DETERMINA: 
 
• Els principis fonamentals d’actuació per a l’atenció educativa des del 

sistema educatiu i des del centre escolar de l’alumnat que presenta 
necessitats educatives especials i que requereix suport i recursos en un 
període d’escolaritat obligatòria o en el seu transcurs. 

 
LLEI ORGÀNICA 9/1995, DE 20 DE NOVEMBRE, DE LA 

PARTICIPACIÓ, L’AVALUACIÓ I EL GOVERN DELS CENTRES 
DOCENTS. LOPEG 

(BOE 21. 11. 95). 
 
EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL II, DETERMINA COM ALUMNAT AMB 
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: 
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 “AQUELLS QUE REQUEREIXEN, EN UN PERÍODE D’ESCOLARITZACIÓ O EN 
EL SEU TRANSCURS, DETERMINATS SUPORTS I ATENCIONS EDUCATIVES 

ESPECÍFIQUES PERQUÈ PATEIXEN DISCAPACITATS FÍSIQUES, PSÍQUIQUES 
O SENSORIALS, PERQUÈ MANIFESTEN TRASTORNS GREUS DE CONDUCTA, 

O PERQUÈ ESTAN EN SITUACIONS SOCIALS O CULTURALS 
DESAFAVORIDES.” 

  
 
 
El MEC promulga un reial decret nou, amb els informes previs del R. Patronat de 
Prevenció i Atenció a persones amb minusvalideses, el Consell Escolar de l’Estat, i del 
Consell de Ministres. Aquest reial decret apareix per a respondre a la nova configuració 
del sistema educatiu dissenyat per la LOGSE i naix prenent com a referència el precepte 
constitucional Art. 49, i seguint amb els principis consagrats per la LISMI de 1982, i 
recollis en el RD de 1985, i tot això en desenvolupament dels Arts. 36 i 37 de la LOGSE: 
 
 
• EL REIAL DECRET 696 / 1995, DE 28 D’ABRIL, D’ORDENACIÓ DE 

L’EDUCACIÓ DE L’LUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS 

 
(BOE 2.6.95). 
 
D’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL MEC. 
 
ESTABLEIX: 
• L’ORDENACIÓ, LA PLANIFICACIÓ DE RECURSOS, L’ORGANITZACIÓ I LES  

CONDICIONS PER A L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT AMB 
NECESSITATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL TEMPORALS O PERMANENTS 
L'ORIGEN DE LES QUALS POT ATRIBUIRSE A: “LA HISTÒRIA EDUCATIVA I 
ESCOLAR DE L'ALUMNAT, A CONDICIONS PERSONALS DE 
SOBREDOTACIÓ, O A CONDICIONS IGUALMENT PERSONALS DE 
DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTORA O PSÍQUICA”. 

• GARANTIR L’ESCOLARITZACIÓ D’AQUEST ALUMNAT EN ELS CENTRES 
ORDINARIS. 

• GARANTIR LA QUALITAT D’ENSENYAMENT PER A AQUEST ALUMNAT. 
 
 
L’APLICACIÓ DE LA LOGSE, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L’ÀMBIT 

DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
 

• ORDRE D’11 DE NOVEMBRE DE 1994, DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓ 
I CIÈNCIA, QUE ESTABLEIX EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL 
DICTAMEN D’ESCOLARITZACIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES ESPECIALS.  

(DOGV 18.1.85). 
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D’ACORD AMB EL RD DE 1985, I AMB ELS ARTS. 36 I 37 DE LA LOGSE, AQUESTA 
ORDRE PRETÉN REGULAR I GARANTIR UNA ESCOLARITZACIÓ ADEQUADA A 
L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
• DECRET 39 / 1998, DE 31 DE MARÇ, DEL GOVERN VALENCIÀ, 

D’ORDENACIÓ DE L’EDUCACIÓ PER A L’ATENCIÓ DE 
L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

 
(DOGV 17.4. 1998). 
 
D’ÀMBIT D’APLICACIÓ EN ELS CENTRES ESCOLARS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. 
 
 
• REGULAR L’ATENCIÓ EDUCATIVA DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS, TEMPORALS O 
PERMANENTS, DERIVADES DEL SEU HISTORIAL PERSONAL I 
ESCOLAR O DE CONDICIONS PERSONALS DE SOBREDOTACIÓ O 
DE DISCAPACITAT PSÍQUICA, MOTORA O SENSORIAL, I 
PLURIDEFICIENTS. 

 
 
• DETERMINAR LES MESURES DE CARÀCTER PEDAGÒGIC, 

CURRICULAR I ORGANITZATIVES, ELS MITJANS PERSONALS I ELS 
MATERIALS I ELS CRITERIS PER A LA SEUA ESCOLARITZACIÓ. 

 
 

MESURES PROPOSADES PEL DECRET DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
 

MESURES ORGANITZATIVES I PEDAGÒGIQUES. 
 

 Una resposta educativa basada en la diversitat, ja que tot l’alumnat té 
necessitats educatives pròpies i específiques per a accedir a les 
experiències d’aprenentatge i açò requereix una atenció pedagògica 
individualitzada i implica l’adopció d’una sèrie d’actuacions: 

  
 Inclusió en el PEC i els projectes curriculars de les mesures de caràcter 
pedagògic, organitzatiu i de funcionament per a l’atenció de l’alumnat  
escolaritzat amb NEE. 
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 Normalitzar i optimitzar el procés educatiu de l’alumnat amb NEE i 
promoure el desenvolupament equilibrat dels diferents tipus de 
capacitats establertes en els objectius generals de les respectives etapes 
educatives. 

 
 

  Els centres que escolaritzen alumnat amb NEE amb dificultats en la 
comunicació derivades d’una discapacitat en grau sever o profund, han 
d’incloure en els seus projectes curriculars el coneixement i l’ús de 
sistemes augmentatius o alternatius de comunicació i, si escau, de 
llenguatge de signes. 

 
 Per a progressar l’alumnat amb NEE s’han de fer adaptacions 
curriculars que s’aparten significativament dels seus elements 
prescriptius. 

 
 El professorat que atén alumnat amb NEE ha de fer les adaptacions 
curriculars amb l’assessorament i el suport dels serveis d’Orientació 
Educativa, Psicopedagògica i Profesional, o dels gabinets psicopedagògics 
escolars autoritzats. 

 
 
La Constitució espanyola de 1978 va posar les bases de la política educativa posterior i va 
implicar un canvi d’actuació en tot l’àmbit educatiu i especialment en l’educació especial. 
 
Article 27 de la Constitució 
 
1. Totes les persones tenen dret a l’educació 
5. Els poders públics han de garantir el dret de totes  les persones a l’educació. 
 
Article 49 de la Constitució 
 

Reconeix als poders públics la funció de: “Fer una política de prevenció, tractament, 
rehabilitació i integració dels discapacitats físics, sensorials i psíquics, als quals s’ha de 
prestar una atenció especialitzada”. 
 

Tant l’article 27 com el 49 de la Constitució reconeixen els drets mínims de qualsevol 
persona i que aquests drets mínims han de ser garantits pels poders públics. A partir d’ara, 
començarem una nova etapa educativa que es caracteritzarà per una política de prevenció de 
les administracions educatives que, tot i que serà lenta, anirà posant les bases per al canvi i la 
inclusió en el nostre sistema educatiu de l’educació especial. 

En aquests moments, el Pla Nacional d’Educació Especial fa programes de prevenció 
de la subnormalitat i campanyes d’informació i mentalització dels factors de risc que 
provocarien el naixement de xiquets i xiquetes amb malformacions. 
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Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids: LISMI (BOE 30-4-1982) 
 
• Principis generals 
 

Aquesta llei és el veritable marc legislatiu que reconeix els drets dels minusvàlids i  
que, prenent com a base l’article 49 de la Constitució, inspirarà les seues actuacions 
legislatives en la Declaració dels drets del deficient mental, feta per les Nacions Unides l’any 
1971 i en la Declaració dels drets dels minusvàlids de l’any 1975. 
 

El títol primer d’aquesta llei reconeix l’obligació dels poders públics de promoure la 
informació necessària per a la mentalització completa de la societat en els àmbits escolar i 
professional, amb la finalitat que aquesta col·labore en el reconeixement i l’exercici dels drets 
dels minusvàlids per a la seua  integració total. 
 

En el Títol II, introdueix un nou concepte de minusvàlids: 
 

“Tota persona les possibilitats d’integració educativa, laboral o social de la qual es 
troben disminuïdes  a causa d’una deficiència, previsiblement permanent, de caràcter congènit 
o no, en les seues capacitats físiques, psíquiques o sensorials” 
 

En el Títol III, reconeix el dret i el deure de qualsevol ciutadà i de la societat a la 
prevenció de les discapacitats amb un pla nacional que s’ha de desenvolupar anualment amb 
l’actuació dels serveis d’orientació i planificació familiar, consell genètic, detecció i 
diagnòstic precoç i assistència pediàtrica.  Amb la creació d’equips multiprofessionals 
d’àmbit sectorial, s’ha d’assegurar l’atenció interdisciplinària a les persones amb 
discapacitats. Ara, coneixerem les aportacions fonamentals d’aquesta llei que impliquen una 
actuació i una concepció  noves de l’educació especial. 
 
• Concepte d’educació especial  (art. 26) 
 

“L’educació especial és un procés integral, flexible i dinàmic, amb una aplicació 
personalitzada i que comprèn els diferents nivells i graus del sistema d’ensenyament 
obligatori” 
 
• Objectius de l’educació especial (art. 26) 
 

“La superació de les deficiències i les seues conseqüències, com també l’adquisició de 
coneixements i hàbits que els doten de la major autonomia possible” 
 

“Amb això aconseguirem la promoció de totes les capacitats per al desenvolupament 
harmònic de la seua personalitat i la incorporació en la vida social i laboral” 
 
 
 
 
 
• Modalitat d’integració (art. 23, 24 i 25) 
 

La integració de la persona discapacitada en el sistema ordinari de l’educació general. 
L’educació especial s’ha d’impartir en institucions ordinàries públiques o privades del sistema 
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educatiu general i de forma continuada amb programes de suport segons cada deficiència. 
Aquesta modalitat d’integració s’ha d’iniciar tan aviat com siga possible. Solament 
s’impartirà l’educació especial en centres específics, quan la gravetat de la discapacitat ho 
impedesca (art. 27) 
 
• Diagnòstic i valoració de les discapacitats (art. 10 al 28)    
      

Els equips multiprofessionals han de valorar i han de qualificar la discapacitat i han 
d’emetre un informe diagnòstic i l’orientació terapèutica corresponent que ha d’indicar les 
necessitats, les aptituds i les possibilitats de recuperació. 
 
 
• Tractament i intervenció de les discapacitats (art. 28) 
 

Correspon al professorat del centre aplicar les orientacions pedagògiques 
individualitzades, elaborades pels equips multiprofessionals. A aquests últims correspon, 
periòdicament, el seguiment i l’avaluació del procés integrador en totes les activitats del 
centre. 
 

Per a dur a terme aquests principis constitucionals i la nova integració del discapacitat 
promulgada per la LISMI apareix el: 
 
Reial Decret 334/ 1985, de 6 de març, d’ordenació de l’educació especial (BOE 16-3-
1985) 
 

Es promulga a l’empara dels articles 23, 25 i 26 de la LISMI. Aquest Reial Decret 
estableix al seu moment una sèrie de mesures d’ordenació, planificació i aplicació que 
garantesquen a l’alumnat d’educació especial la consecució dels objectius educatius i la 
millora de la seua vida personal, social i laboral. 
 
• Principis generals 
 

L’educació especial s’ha de regir pels principis següents: 
 

• Normalització dels serveis i sectorialització de l’atenció educativa 
• Integració escolar 
• Individualització de l’ensenyament 

 
La normalització de les persones amb discapacitat implica l’ús dels serveis generals 

del sistema educatiu com la resta de persones i no de serveis excepcionals. L’aplicació del 
principi de normalització en l’àmbit educatiu es denomina integració escolar. La 
sectorialització implica acostar i acomodar els serveis educatius al medi on els xiquets i 
xiquetes desenvolupen la seua vida i fer-lo per sectors geogràfics. La individualització 
implica que cada alumne reba el suport necessari per avançar en el seu procés d’aprenentatge. 

Aquest reial decret pretén evitar la segregació d’aquests xiquets i facilitar la integració 
escolar. A més, vol dotar la institució escolar dels serveis que afavoresquen el procés educatiu 
d’aquests alumnes i reconèixer també l’existència de centres específics d’educació especial 
que estiguen coordinats amb els centres ordinaris. 
 



Bases pedagògiques de l'educació especial 26 
 

D’altra banda, insisteix en la idea que l’educació especial ha de ser una part integrant 
del sistema educatiu i, per tant, obligatòria i gratuïta en els nivells establerts en el sistema 
educatiu ordinari (art. 4). També remarca que s’ha de dotar la institució escolar dels serveis i 
dels recursos necessaris que faciliten la integració escolar (art 4). 
 
• Concepte d’educació especial en el Reial Decret 
 

S’ha de proporcionar atenció educativa primerenca, anterior a l’escolarització, i el 
suport i les adaptacions necessàries, perquè els alumnes puguen dur a terme el seu procés 
educatiu en els centres ordinaris (art. 2) 
 

D’aquesta manera es farà efectiu el dret a l’educació de les persones afectades per 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o per inadaptacions (art. 1) 
 
• Objectiu de l’atenció educativa especial 
 

Prevenir i corregir deficiències i donar suport i estimular el procés de 
desenvolupament i socialització del xiquet en un ambient de total integració (Capítol II, art. 5, 
punt 2) 
 
 
 
• Mesures que es proposa dur a terme aquest Reial Decret  
 

• Iniciar l’atenció educativa especial en el moment en què es detecte (Capítol II, art. 
5, punt 1) 

• Oferir als centres tot el suport i tots els recursos necessaris, i adequar-los a les 
necessitats dels alumnes (Capítol II, art. 11) 

 
• Recursos i suport a l’educació especial 
 

La valoració i orientació educativa es recull en l’article 12 del cap. III i comprèn: 
 

• La prevenció i la detecció primerenca de les deficiències. 
• L’avaluació pluridimensional de l’alumnat 
• L’elaboració dels PDI, amb la participació dels pares 
• L’orientació tecnicopedagògica per als professors per part dels equips 

d’especialistes. 
• L’orientació als pares. 
• El reforçament pedagògic: dut a terme per mestres d’educació especial que han 

d’actuar com a mestres de suport a la integració escolar. Açò implica: 
 

• El seguiment del PDI 
• Els recursos didàctics 
• El tractament personalitzat i les adaptacions físiques, sensorials i 

intel·lectuals. 
• El suport d’equips especialitzats 
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A més, s’ha de tenir en compte l’orientació dels pares juntament amb la del professor 
de l’aula. (art. 13 del capítol  III); el tractament personalitzat ha de comprendre 
fonamentalment la logopèdia, la fisioteràpia, la psicoteràpia, la psicomotricitat o el que es 
considere oportú. (art. 14 del capítol III). 
 

Pel que fa als recursos organitzatius dels centres ordinaris que escolaritzen l’alumnat 
d’educació especial, cal: 

• Reduir la ratio professorat/alumnat de l’aula amb alumnat integrat (capítol IV, art. 
18) 

•  Dotar els centres de professors de suport que forme part del claustre de professors 
(capítol IV, art. 18) 

• Dotar els centres de tota la infraestructura i dels serveis necessaris (capítol IV, art. 
20) 

 
En les disposicions finals estableix que s’ha de reglamentar el que disposa en aquest 

reial decret: s’ha de reglamentar la proporció alumne/professor en aules amb règim 
d’integració (Disposició Final  Primera) 
 

Al llarg de 8 anys es durà a la pràctica gradualment el que estableix aquest reial decret. 
Les administracions educatives en l’àmbit de les seues competències han d’adoptar les 
mesures que consideren oportunes per a la planificació de l’educació especial per al curs 
1985/1986 (Disposició Final Segona) 
 

Per a complir el que estableix la disposició final segona del Reial Decret de 1985 i per 
a dur a la pràctica el seu mandat  i fer una planificació completa de l’educació especial per al 
curs 85-86 apareix: 
 
Ordre de 20 de març de 1985, sobre la planificació de l’educació especial i 
l’experimentació de la integració en el curs 1985-1986 (BOE 25-3-1985)  
 

Les mesures d’actuació prioritària que estableix aquesta ordre d’aplicació en els 
centres ordinaris de competència del MEC han de ser: 
 

• Iniciar en el curs 85-86 el procés d’integració d’alumnes de l’educació especial de 
preescolar i 1r de EGB. Aquest procés d’integració ha de ser sistemàtic complet i 
continuat en els nivells ha de ser sistemàtic, complet i continuat en els nivells 
corresponents. 

 
• Determinar les directrius o els criteris de selecció de centres que duen a terme la 

integració escolar: 
 

• centres tzona MEC 
• centres complets (16 unitats de EGB i 4 de preescolar) 
• reflectir el procés d’integració en el pla del centre 

 
• Indicar els recursos de què disposa el centre per a assumir i dur a terme la 

integració escolar en condicions. 
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• Dotar de les infraestructures i dels serveis necessaris i de professor de suport als 
centres que facen la integració. 

 
A partir d’ara i durant diversos cursos i en diferents ordres, el MEC ha de portar a 

terme en el seu àmbit educatiu el Programa d’Experimentació de la Integració Escolar, els 
resultats dels quals podrem consultar anualment i amb una bibliografia àmplia i fer-ne el 
seguiment. Podem resumir aquests de la manera següent: si fins fa uns anys es qüestionava, 
majoritàriament la necessitat i la justícia d’una mesura com la integració d’aquests xiquets en 
el sistema educatiu ordinari i era motiu de grans controvèrsies a favor o en contra, avui dia 
podem afirmar que la integració escolar és un principi incorporat majoritàriament i assumit en 
el nostre sistema de valors, que recull amb tota normalitat l’escolarització d’aquests alumnes 
per a exercir el seu dret a l’educació. 
 

Altres mesures d’actuació recollides en l’ordre esmentada són: 
 

• Garantir l’atenció educativa primerenca i gratuïta per a afavorir la integració 
escolar. 

 
• Seleccionar centres que assumesquen en el seu projecte de centre la integració 

escolar i que recullen en l’organització escolar les mesures propostes per a fer una 
integració de qualitat: 

 
• Reduir del nombre d’alumnes 
• Disposar de mestres de suport i d’especialistes en audició i llenguatge 
• Comptar amb equips psicopedagògics que atenguen a l’alumnat amb 

necessitats educatives especials. 
• Aconseguir l’estabilitat del professorat que participa en el programa 

d’experimentació de la integració escolar. 
• Formar permanentment el professorat que participa en el projecte de la 

integració escolar. 
 

Ordres posteriors, tant  l’àmbit del MEC com el de les diferents comunitats autònomes 
amb competències educatives plenes,  dissenyaran els programes d’integració escolar. Com ja 
reflecteix el Reial Decret de 6 de març de 1985, progressivament s’està dissenyant un marc 
conceptual nou pel que fa a l’alumnat amb necessitats especials que garantesca una resposta 
educativa quan es duga a terme l’escolarització. Els plantejaments del decret esmentat 
s’aparten notablement de la concepció segregadora de l’educació especial i es constata la 
diversitat d’enfocaments en el funcionament de les aules d’educació especial i la presència 
d’especialistes nous per a atendre aquests alumnes, juntament amb els especialistes que ja hi 
havia en els centres ,amb diferents plantejaments i actuacions davant l’educació especial. 
 

Per tot això, cal establir un marc d’actuació que garantesca una resposta educativa 
adequada per a aquests alumnes amb necessitats educatives especials i, al mateix temps, 
integrar en una mateixa figura els diferents professors d’educació especial que formen part 
dels centres ordinaris. Aquests plantejaments queden reflectits en la disposició següent: 
 
Resolució de 15 de juny de 1989, de la Direcció General de Renovació Pedagògica, per la 
qual s’estableixen les orientacions que s’han de seguir en el procés de transformació de 
les unitats d’educació especial en centres ordinaris de EGB 
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• Plantejaments de la resolució 
 

• Adequar els serveis educatius existents en els centres ordinaris per a atendre els 
alumnes amb necessitats especials, la transformació de les unitats d’educació especial 
en els centres (punt 4). Aquestes unitats d’educació especial es denominen aules de 
suport a l’educació especial. Solament es denominaran aules d’educació especial les 
que facen una tasca substitutiva dels centres de l’educació especial i les que siguen 
necessàries, d’acord amb el principi de sectorialització, per a acostar el servei als 
alumnes amb greus necessitats educatives i que requeresquen adaptacions curriculars 
molt específiques. 

 
• Aprovar les orientacions que establesquen el marc d’actuació per a donar una resposta 

educativa adequada i que aquesta orientació siguen de compliment general en els 
centres ordinaris. 

 
• Assumir des del projecte educatiu aquesta nova concepció de l’educació especial i les 

orientacions per a donar una resposta educativa adequada que comprenga (punt 3): 
 

• L’atenció a la diversitat 
• L’elaboració del procés d’identificació de les necessitats educatives 

especials que tinga l’alumnat. 
• L’elaboració d’adaptacions curriculars individualitzades. 
• Els canvis organitzatius necessaris per a facilitar la resposta educativa 

diferenciada. 
 

• Integrar en una mateixa figura professional els especialistes d’educació especial i 
determinar-ne les funcions (punt 5). El professor de suport a l’educació especial ha 
de ser u professor/a especialista en aquest camp, ha de formar part del claustre de 
professors del centre i des del projecte educatiu del centre ha d’actuar en els àmbits 
següents: 

 
• Amb el professor/a tutor/a: 

• Ha d’identificar les necessitats educatives especials de l’alumnat 
• Han d’elaborar conjuntament les adaptacions curriculars 

individualitzades, l’orientació metodològica, l’organització de l’aula 
i els recursos materials per a l’atenció educativa. 

• Han de relacionar-se amb els serveis psicopedagògics del sector. 
 

• Amb l’alumnat 
 

• Ha de dur a terme la intervenció educativa bé individualment bé en 
petits grups dins i fora de l’aula ordinària. 

 
• Amb el cicle i amb el claustre 

 
• Ha d’informar de les dificultats de l’alumnat en les diferents àrees 

del cicle, com també fer una tasca de prevenció i coneixement de les 
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necessitats educatives especials. Pel que fa al Claustre ha de 
proposar la unificació de criteris pel que fa a l’actuació amb 
l’alumnat amb necessitats educatives especials. En aquest sentit ha 
de comptar: 

 
• Amb el servei de suport psicopedagògic: ha de facilita la 

relació del professor/a tutor/a amb aquest servei. 
 

• Amb els pares: ha de col·laborar amb el/la professor/a tutor/a  per a establir 
les vies que permeten que aquest procés tinga continuïtat entre el centre i la 
família. 

 
Davant aquests fets, estem assistint i acostant-nos als principis educatius en l’àmbit de 

l’educació especial que apareixeran en els documents de consulta i de reforma educativa que 
han de marcar el nou concepte d’educació especial promulgat per la legislació educativa 
actual. 
 
 
LOGSE (Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general dels sistema 
educatiu, BOE 4-10-1990)         
 
 

La LOGSE defensa un nou model d’educació especial que es basa en les necessitats 
educatives de l’alumnat i intenta superar, amb nous plantejaments, les disfuncions que 
presenta el sistema educatiu en l’àmbit d’aquesta modalitat educativa i així respondre 
adequadament a les necessitats i a les exigències presents i futures de totes les persones. El 
Títol Preliminar, art. 3, punt 5 determina que: 
 

“Tant els estudis de règim general com les de règim especial s’han d’adequar a 
les característiques dels alumnes amb necessitats especials” 

 
En el Títol Primer, capítol cinquè, articles 36-37 determina els principis fonamentals 

d’actuació per a l’atenció educativa, des del sistema educatiu i des del centre escolar, dels 
alumnes que presenten necessitats educatives especials i que, per tant, requereixen suport i 
recursos en un període de l’escolaritat obligatòria o al llarg de tota. 
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Articles 36 i 37 (referits a l’educació especial) 
 

Article 36 
 
1. El sistema educatiu ha de disposar dels recursos necessaris perquè l'alumnat amb 
necessitats educatives especials, temporals o permanents, hi puga assolir els objectius 
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. 
 
2. Equips integrats per professionals de diferents qualificacions, que han d’establir en cada 
cas plans d’actuació pel que fa a les relacions amb les necessitats educatives específiques de 
l’alumnat, han d’identificar i valorar les necessitats educatives especials. 
 
3. L’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials s’ha de regir pels principis de 
normalització i d’integració escolar. 
 
4. Al final de cada curs, s’han d’avaluar els resultats aconseguits per cadascun dels alumnes 
amb necessitats educatives especials d’acord amb els objectius proposats a partir de la 
valoració inicial. Aquesta avaluació permetrà variar el pla d’actuació segons els resultats. 
 
 
Article 37 
 
1. Per a assolir les finalitats assenyalades en l’article anterior, el sistema educatiu ha de 
disposar de professionals de les especialitats corresponents i de professionals qualificats com 
també dels mitjans materials didàctics necessaris per a la participació de l’alumnat en el 
procés d’aprenentatge. Els centres han de comptar amb l’organització escolar corresponent i 
han de fer les adaptacions i les diversificacions curriculars necessàries per a facilitar als 
alumnes la consecució de les finalitats indicades. S’han d’adequar les condicions físiques i 
materials dels centres a les necessitats d’aquests alumnes. 
 
2. L’atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials ha de començar des del moment 
de la detecció. Amb aquesta finalitat, ha d’haver-hi els serveis educatius necessaris per a 
estimular i afavorir el millor desenvolupament d’aquest alumnat i les administracions 
educatives competents han de garantir-ne l’escolarització. 
 
3. L’escolarització en unitats o centres d’educació especial solament es durà a terme quan les 
necessitats de l’alumne no puguen ser ateses en un centre ordinari. Aquesta actuació s’ha de 
revisar periòdicament, de manera que es puga afavorir, sempre que siga possible, l’accés als 
alumnes amb un règim de major integració. 
 

4.  Les administracions educatives han de regular i han d’afavorir la participació dels 
pares o els tutors em les decisions que afecten l’escolarització de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials. 
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Esquema explicatiu dels articles 36 i 37 de la LOGSE 
 
 
 
Art. 36.1    LOGSE 
 
 
    estableix 
 
                                                        els mateixos objectius 
 
Alumnes amb NEE  per a   Tots els alumnes 
 
 
Art. 36.2   Els equips multiprofessionals  
 
    han de 
Diagnosticar      Valorar 
   les necessitats especials 
          i han d’elaborar 
 
   Plans específics d’acció educativa 
 
Art. 36.3    basats en 
 
 
 
La normalització     La integració escolar 
Art. 36.4    quan acabe 
    el curs 
 
    AVALUACIÓ 
 
          per a 
 
 
Art. 37.1    MODIFICAR EL 
    PLA DE TREBALL 
 
    L’ORGANITZACIÓ ESCOLAR 
 
    ha de posar a l’abast  
 
     
    ELS RECURSOS NECESSARIS 
 
PROFESSIONALS   MATERIALS   DIDÀCTICS 
 
Art. 37.2     s’ha de dur a terme 
 
    UNA ATENCIÓ I UNA AVALUACIÓ 
    PRIMERENCA (SERVEIS EDUCATIUS) 
 
      i 
 
Art. 37.3                LA SEUA ESCOLARITZACIÓ 
 
            en 
37.3/4 
UNITATS O CENTRES     AMB LA COL·LABORACIÓ DELS  
      PARES 
 
 

Com va quedar establert en la LODE (Llei orgànica reguladora del dret a l’educació de 
3 de juliol de 1985) i posteriorment la LOGSE, les administracions educatives han de garantir 
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l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials en els centres docents 
mantinguts amb fons públics i han de dotar aquests centres dels recursos necessaris per a 
atendre adequadament aquest alumnat. La legislació educativa actual en l’àmbit de la 
participació i l’organització escolar, ens definirà l'alumnat amb necessitats educatives 
especials. 
 
LOPEG, Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el 
govern dels centres docents (BOE 21-11-1995) 
 
Disposició addicional segona 
 

“Entenem per alumnat amb necessitats educatives especials el que requereix, en un 
període de l’escolarització o al llarg d’aquesta, determinats suports i atencions educatives 
específiques perquè pateix discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, pequè manifesta 
trastorns greus de conducta o perquè es troba en situacions socials o culturals desfavorides” 
 

Per a donar resposta a la nova configuració del sistema educatiu dissenyat per la 
LOGSE,  tenint com a referència el precepte constitucional (art. 49) i seguint els principis 
consagrats per la Llei d’integració social dels discapacitats recollits en el Reial Decret de 6 de 
març de 1985 (tot això per a desplegar els articles 36 i 37 de la LOGSE), en la reunió de 28 
d’abril de 1995, el MEC promulga, amb informes previs del Reial Patronat de Prevenció i 
d’Atenció a Persones amb Discapacitat, amb informes del Consell Escolar de l’Estat i amb la 
liberalització prèvia del Consell de Ministres, el Reial Decret següent: 
 
Reial Decret 696/1995, de 28 d’abril, d’ordenació de l’educació dels alumnes amb 
necessitats educatives especials (BOE 2-6-1995) 
 

Aquest Reial Decret d’àmbit d’aplicació en els centres docents i els programes 
formatius mantinguts amb fons públics situats en l’àmbit territorial en què l’Administració 
educativa és exercida pel Ministeri d’Educació i Cultura, estableix: 
 
Principis generals 
 

“La regulació dels aspectes relatius a l’ordenació, la planificació de recursos, 
l’organització i les condicions per a l’atenció educativa als alumnes amb necessitats 
educatives especials, temporals o permanents, que tenen un origen que es pot atribuir, 
fonamentalment, a la història educativa i escolar dels alumnes, a condicions personals de 
sobredotació o a condicions igualment personals de discapacitat sensorial, motora o psíquica” 
(Capítol I, art. 1) 
 

Per tant, s’ha de garantir l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials en els centres i els programes ordinaris (art. 3, cap. I). Garantir la qualitat de 
l’ensenyament de  l’alumnat amb necessitats educatives especials amb una atenció prioritària 
implica: 

 
• La formació del professorat 
• L’elaboració de projectes curriculars i de la programació docent 
• La dotació de mitjans personals i materials 
• La promoció de la innovació i la investigació educativa (Capítol I, art. 5) 
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Esquema del Reial Decret 
 
Capítol I. Principis generals (art. 1 al 9) 
 
Capítol II. De l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials permanents a 
condicions personals de sobredotació intel·lectual (art. 10-11) 
 
Capítol III. De l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials permanents 
a les condicions personals de discapacitat. 
 

Detecció precoç i atenció educativa inicial (art. 12) 
 
Secció Primera: L’escolarització en centres i programes ordinaris 
 

L’escolarització en educació infantil (art. 13) 
L’escolarització en educació primària (art. 14) 
L’escolarització en l’educació secundària obligatòria (art. 15) 
L’escolarització en el Batxillerat i en la formació professional reglada (art. 16) 
L’escolarització en els programes de garantia social (art. 17) 
Estudis universitaris  (art. 18) 

 
Secció Segona: L’escolarització en centres d’educació especial (art. 19 al 24) 
 
Disposició addicional primera: flexibilització del període d’escolarització 
Disposició addicional segona: plantilla dels centres públics 
Disposició final primera: desenvolupament i aplicació 
Disposició final segona: actuacions administratives 
 
Necessitats educatives especials associades a condicions personals de sobredotació 
intel·lectual 
 

S’ha de procurar promoure un desenvolupament equilibrat dels diferents tipus de 
capacitats establertes en els objectius generals de les diferents etapes educatives (Capítol II, 
art. 10). 
 

El MEC ha de determinar el procediment per a avaluar aquestes necessitats educatives 
especials i les mesures d’actuació perquè es complesquen adequadament (Capítol II, art. 11). 
 

Actualment el MEC ha promulgat les disposicions següents: 
 
Ordre de 24 d’abril de 1996 que regula les condicions i el procediment per a flexibilitzar, 
amb caràcter excepcional, la duració del període d’escolarització obligatòria de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, associades a condicions personals de sobredotació 
intel·lectual. (BOE 3-5-1996). 
 
Resolució de 29 d’abril de 1996, per la qual es determinen els procediments que s’han de 
seguir per a orientar la resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials 
associades a condicions personals de sobredotació intel·lectual (BOE 16-5-1996) 
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La disposició addicional primera diu que: 
 

El MEC i la CCAA han d’establir les condicions per a flexibilitzar el període 
d’escolarització de l'alumnat amb sobredotació intel·lectual. 
 
La disposició final segona deixa clar que: 
 

El MEC en el termini d’un any ha d’establir els criteris i els procediments per a fer 
l’avaluació psicopedagògica, com també ha de proposar un model de currículum adaptat per a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a deficiència mental profunda i 
retard mental sever; plurideficiències i trastorns greus de la personalitat vinculats a la psicosis 
i a l’autisme. 
 
 
 
MARC LEGISLATIU DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL A LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
 

Tenint com a punt de referència el Reial Decret 334/1985, de 6 de març, que estableix 
en l’article segon l’obligació que, sempre que siga possible, l’alumnat afectat per deficiències 
físiques, sensorials o psíquiques, o per inadaptacions, siguen escolaritzats en els centres 
ordinaris i així mateix, en la disposició final segona, preveu que allò que s’hi estableix es 
duga a terme gradualment al llarg de 8 anys. 
 

Encara que a la Comunitat Valenciana s’aplica la integració educativa en el sistema 
ordinari per la via de dotació de professorat de suport d’educació especial, sembla convenient, 
a més, iniciar una altra via d’integració educativa amb la selecció de centres que, amb caràcter 
experimental, escolaritzen alumnes afectats per deficiències físiques, psíquiques, sensorials o 
per inadaptacions. 
 

En aquest sentit apareixen les disposicions següents: 
 
Ordre de 30 d’abril de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre la 
planificació de l’educació especial i l’experimentació de la integració educativa en els 
centres escolars del sistema ordinari per al curs 86/87, en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 397) 
   
 
Aquesta ordre estableix els citeris de planificació següents: 
 

• Escolaritzar alumnes amb necessitats d’educació especial. 
• Escolaritzar en centres ordinaris que  compten amb recursos, en centres de nova 
creació i en centres d’educació especial o unitats específiques d’educació especial si 
manifesten molta gravetat. 
• Prioritzar la creació d’unitats d’educació especial i de professorat de suport. 
• Sectorialitzar l’oferta de llocs escolars per a aconseguir una optimització dels 
recursos disponibles. 
• Els criteris de selecció dels centres per a dur a terme la integració educativa. 
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Resolució de 3 de novembre de 1986, de la Direcció General d’Educació Bàsica i 
Preescolar, per la qual s’autoritzen centres de EGB i preescolar per a fer la integració 
educativa i instruccions de funcionament (DOGV núm. 482). 
 
Ordre de 2 de març de 1988, sobre planificació de l’experimentació de la integració 
escolar en centres escolars del sistema ordinari, per al curs 88-89, en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana (DOGV 19-3-1988) 
 
Aspectes fonamentals 
 

• Donar atenció educativa especial a la població escolar que determinen els Serveis 
Psicopedagògics Escolars. 
•Fer la planificació per al curs 88-89 d’aquesta atenció educativa especial a partir 
d’aquestes mesures d’actuació: 
• Escolaritzar l’alumnat que necessita una educació especial. 
•Escolaritzar aquests xiquets en centres ordinaris que disposen de recursos o en 
centres de nova creació. 
• Sectorialitzar l’oferta de places escolars en educació especial. 
• Constituir en centres de Recursos Educatius  els centres d’educació especial. 
• Garantir la continuïtat de la integració escolar en els que en anys anteriors van dur a 
terme experiències d’integració. 
• Iniciar el programa d’integració escolar des de preescolar i el cicle inicial. 
• Determinar els elements que han d’incloure els projectes dels centres per a acollir-se 
a la selecció per a dur a terme la integració. 
 
• Fer una selecció reduïda, almenys un centre cada 100.000 habitants. 
• Constituir una comissió sectorial d’educació especial que: 

• Ha d’assessorar en la planificació de l’educació especial 
• Ha d’informar dels projectes seleccionats 
• Ha d’elaborar una memòria anual 

• Després de seleccionar els centres s’han d’adoptar una sèrie de mesures d’actuació 
en els centres: 

• Reducció de la ratio (20-25 alumnes). 
• Atenció preferent dels serveis pedagògics especials en aquestes aules 

d’integració. 
• Dotar d’un professor de suport a l’educació especial per cada dues unitats de 

preesscolar i 8 unitats de EGB. 
• Garantir l’estabilitat del professorat que faça la integració, almenys durant 3 

anys. 
• Considerar participar en la integració un mèrit per al professorat. 

 
 
Resolució de 25 de juliol, de 1988, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació 
Educativa, per la qual s’autoritza els centres d’educació primària a fer experiments 
sobre la integració escolar 
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Apareixen els centres seleccionats i es determinen les actuacions dels serveis 
pedagògics especials quant a: 

• La valoració dels alumnes integrats 
• L’elaboració dels PDI 
• L’avaluació i el seguiment 
• L’orientació tecnicopedagògica 
 

Es determina que l’activitat de l’alumnat s’ha de dur a terme en l’aula ordinària, tret 
d’aquells casos en què l’alumnat necessite un tractament logopèdic, físic o individualitzat que 
s’ha de fer fora de l’aula i que no ha de superar fora de l’aula les 5 hores setmanals. El 
professor de suport, el tutor, les famílies i els serveis pedagògics especials han d’elaborar, han 
d’aplicar i han de fer un seguiment dels  PDI. En aquests centres s’ha  de crear un 
Departament d’Orientació que ha de tenir les funcions següents: 
 

• Adaptacions curriculars 
• Proposar mesures organitzatives, disseny de materials i recursos 

metodològics. 
• Avaluació i seguiment de la integració  
• Promoure activitats de sensibilització adreçades a pares i alumnes 
• Elaboració d’un informe trimestral que s’ha de presentar al Consell Escolar 

del centre. 
 

La promulgació de la LOGSE dissenya una nova configuració del sistema educatiu en 
les comunitats autònomes amb competència plena. La Comunitat Valenciana en les seues 
disposicions aplica el que estableix la LOGSE en l’àmbit de l’educació especial, que queda 
reflectit en els decrets que estableixen els nous currículums i que cal esmentar per a entendre 
la inclusió de l’educació especial en el currículum de les diferents etapes educatives. 
 
 
Decret 19/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil 
(DOGV 19-2-1992) 
 
Decret 20/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 
primària (DOGV 20-2-1992) 
 
 
L’Ordre de 3 de maig de 1993 sobre avaluació en educació infantil, disposició addicional 
2a (DOGV 25-5-1993) 
 
L’Ordre de 19 de febrer de 1993, sobre avaluació en educació primària, disposició 
addicional 2a (DOGV 23-3-1993) 
 
 

Les dues ordres en les disposicions addicionals esmentades determinen que la 
Conselleria ha de regular el procediment per a elaborar el dictamen d’escolarització per a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials i, d’aquesta manera, garantir l’escolarització 
d’aquests alumnes, segons els preceptes constitucionals i de la LOGSE. 
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Si apliquem tota la norma legal vigent en el marc de la LOGSE, tenim la disposició 
següent: 
 
Ordre d’11 de novembre de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual 
s’estableix el procediment d’elaboració del dictamen d’escolarització dels alumnes amb 
necessitats educatives especials (DOGV 18-1-1995) 
 

Aquesta ordre es promulga d’acord amb el Reial Decret de 1985, amb la LOGSE, 
articles 36-37 i amb els decrets i les ordres corresponents que han de regular l’aplicació de la 
LOGSE en els centres escolars de la nostra comunitat   
 
Com es duu a terme el procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials? 
 

Bàsicament a través del dictamen d’escolarització i de la resolució de la Direcció 
Territorial 
 
 

Què és el dictamen d’escolarització? 
 

És el procés amb caràcter prescriptiu que regularàe el procés d’escolarització de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials que requereix adaptacions d’accés al 
currículum i adaptacions curriculars significatives. “El procés de determinació de les 
necessitat educatives d’un alumne/a, l’orientació de la resposta educativa, la determinació de 
la modalitat d’escolarització més adequada i dels suports i els tractaments específics” (punt 3) 
 
  

Quan s’ha de dur a terme? 
 

• Quan sol·liciten per primera vegada l’ingrés en un centre ordinari 
• En alumnes ja escolaritzats amb una modalitat d’escolarització que s’haja de revisar 

 
 

Aquest dictamen s’ha de revisar si ho demanen els pares o els tutors de l’alumnat. Les 
parts que inclou el dictamen d’escolarització són les següents: 
 

Continguts del disctamen d’escolarització 
 

 L’informe tècnic 
 

Fet pels serveis pedagògics especials o pels gabinets pedagògics de serveis especials 
en les etapes d’educació infantil i en primària, i pels departaments d’orientació en ESO. 
 Comprèn: 
 

• L’avaluació sociopsicopedagògica. 
• Informació sobre la història i el desenvolupament general de l’alumne (aspectes 

biològics, cognitius, afectius, personals). 
• El nivell de competència curricular de l’alumnat pel que fa als objectius i els 

continguts del currículum ordinari. 
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• Altres aspectes significatius i que es consideren rellevants per a la proposta 
curricular. 

• La informació sobre el context sociofamiliar de l’alumnat (punt sisè). 
• Les orientacions específiques per a les adaptacions i els tractaments específics. 
• Les àrees en què es requereixen adaptacions curriculars i les seues línies generals. 
• Adaptacions d’accés. 
• Els tractaments específics que necessita l’alumnat (punt setè). 

 
La proposta raonada d’escolarització feta pels serveis pedagògics especials o pels gabinets 
psicopedagògics que s’ha d’ajustar als criteris següents: 
 

• Amplitud de les adaptacions curriculars i d’accés. 
• Grau de modificació del currículum ordinari. 
• Grau d’adaptació i d’integració social. 
• Necessitats de suport i tractaments específics. 
• Oferta educativa i serveis existents (punt vuitè). 

 
 
Resolució de la Direcció Territorial 
 

La inspecció educativa ha de completar el dictamen, després d’haver rebut l’informe 
tècnic, abans que es facen públiques les llistes definitives d’alumnes admesos. El director 
territorial ha de resoldre, segons el dictamen, la ratio que hi corresponga (punt novè). 
 

Els pares o els tutors legals dels alumnes han de ser informats i consultats de les 
necessitats educatives especials dels seus fills, de les opcions d’escolarització, de les 
adaptacions curriculars i del dictamen d’escolarització corresponent al llarg de tot el 
procediment (punt onzè). 
 

Procediment per a la tramitació del dictamen d’escolarització 
 

Els pares, quan sol·liciten una plaça escolar, han d’informar de les característiques del 
seu fill o de la seua filla.  El director del centre receptor ha d’enviar tota la documentació als 
serveis pedagògics especials o al Gabinet Psicopedagògic, que ha d’elaborar un informe 
tècnic que s’ha de transmetre a la inspecció educativa. 
 

La inspecció educativa ha de completar el dictamen abans que es facen públiques les 
llistes definitives. 

El director territorial ha de resoldre a la vista del dictamen i ha d’establir la ratio que 
hi corresponga. 

 
La Direcció Territorial ha d’enviar una còpia de la resolució d’escolarització als pares 

i una altra a la direcció del centre on corresponga l’escolarització (punt novè). 
 

Ara per ara, tot el marc esmentat estableix la normativa d’actuació de la Comunitat 
Valenciana per a l’ordenació, la planificació, l’organització i l’atenció educativa de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials com determinen els articles 36 i 37 de la LOGSE. 
 
 
 


