
6. Organismes d'educació especial i serveis 
psicopedagògics 

 
6.1 El CNREE 

 
Per Reial Decret d'11 d'abril de 1986, es crea el CENTRE DE RECURSOS 

D'EDUCACIÓ ESPECIAL. Apareix a l'empara de la LISMI i del Reial Decret de 6 de març de 
1985, i es constitueix com a resposta a l'elaboració, la reflexió i l'experimentació de les 
orientacions bàsiques emanades del MEC pel que fa a l'educació especial. Vol ser una resposta 
capaç d'impulsar, analitzar i coordinar les transformacions accelerades que s'estan produint al 
nostre país en el camp de l'educació especial; capaç de dissenyar els materials necessaris i les 
adaptacions curriculars per a possibilitar l'escolarització dels nens i les nenes amb discapacitats. 
El Centre de Recursos d'Educació Especial té com a objectius, entre altres, experimentar i 
difondre els avanços tecnològics que s'estan produint i formular i coordinar, en col·laboració amb 
altres entitats i organismes, iniciatives estables per al perfeccionament del professorat, 
l'elaboració de textos i material, la investigació i la informació en el camp de l'educació especial. 
 

La creació d'aquest Centre Nacional de Recursos de l'Educació Especial (CNREE) 
permet, des d'una perspectiva multiprofessional, i amb una actitud de renovació pedagògica i 
tecnològica, trobar fonaments científics que avalen les modificacions que es produesquen en 
l'educació especial i afavoresquen el debat i la participació de tots els sectors de la comunitat 
educativa. 
 

El CNREE és un organisme dependent del MEC que garanteix el desenvolupament, el 
contrast i la difusió de les orientacions educatives derivades de la legislació vigent en el camp de 
l'educació especial. (Art. 1) 
 
 
6.1.1 Funcions del CNREE (Art. 2) 
 

• Fer els estudis que demane el MEC per al desenvolupament de l'educació especial. 
• Elaborar  i adaptar els instruments d'avaluació i assessorament dels dissenys curriculars 

més adequats per a aquest tipus d'alumnat (art. 1). 
• Elaborar i dissenyar materials. 
• Orientar els pares perquè participen en el procés educatiu dels fills en el camp de 

l'educació especial. 
• Col⋅laborar en el perfeccionament del professorat i altres professionals relacionats amb 

l'educació especial. 
• Experimentar i aportar noves tecnologies. 
• Investigar el desenvolupament de l'alumnat amb necessitats educatives especials i avaluar 

les diverses situacions d'aprenentatge. 
• Conèixer els recursos que hi ha i difondre tot tipus d'informació relacionada amb 

l'educació especial (Art. 2) 
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6.1.2 Àrees de treball (Art. 4) 
 

• Deficiència mental i trastorns del desenvolupament. 
• Deficiència motriu. 
• Deficiències sensorials: auditives i visuals i trastorns del llenguatge. 

 
 
6.1.3 Departaments que formen aquest CNREE (Art. 5) 
 

• Departament d'Informació, Difusió i Promoció, comú a totes les àrees. 
• Departament d'Avaluació, Diagnòstic i Orientació, en cadascuna de les àrees descrites. 
• Departament de Creació de Material i de Desenvolupament Curricular, de cadascuna 

de les àrees. 
 
• Departament de Perfeccionament del Professorat i Investigació, comú a totes les àrees. 

 
6.1.4 Composició del CNREE (Art. 3) 
 

• Al capdavant del CNREE hi ha un director proposat pel MEC. 
• Un secretari. 
• Un Consell de Direcció, presidit pel director general d'Educació Bàsica Obligatòria. 

 
6.1.5 Àmbit d'actuació del CNREE (Art. 10) 
 

El MEC ha d'aprovar, abans que comence el curs escolar, el Pla Anual d'actuació del 
CNREE, elaborat pel Consell de Direcció. Per a dur a terme les funcions assignades al CNREE, 
el MEC pot establir convenis de col⋅laboració amb les comunitats autònomes, les entitats locals, 
les universitats i altres institucions públiques o privades. 
 

En l’organigrama actual del Ministeri d’Educació i Cultura (1996), depenent de la 
Secretaria General d’Educació i Formació Profesional, es troba la Direcció General de 
Centres Educatius, i com a unitat d’aquesta Direcció General, es troba la Subdirecció General 
d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, que exerceix les funcions següents: 
• El disseny, el desenvolupament i la coordinació de totes les actuacions que possibiliten 

atendre la diversitat del conjunt de l’alumnat amb necessitats educatives especials 
associades a condicions personals de discapacitat, sobredotació o derivats de la seua 
pertinença a minories ètniques o grups socials desafavorits. 

 
6.2 Altres Organismes d’atenció a l’educació especial 
 

Es tracta de centres de recursos educatius en unes àrees concretes de l’educació 
especial. 
 
6.2.1 Centre de recursos educatius per a deficients visuals, Centres de 

l’ONCE 
 

Són centres de recursos. Aquestes són les seues funcions: 
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• Atenció educativa als xiquets i les xiquetes amb deficiència visual. 
• Assessorament a pares i mares en l’educació dels seus fills. 
• Asesssorament i formació del professorat dels centres. 
• Suport a l’alumnat integrat en els centres escolars. 
• Disseny d’adaptacions curriculars i materials per a l’educació de la deficiència visual i 

fomentar la investigació en aquest camp. 
 
6.2.2 Centres de recursos educatius per a deficients auditius. (CREDA) 
 

Són centres de recursos. Aquestes són les seues funcions: 
 

• Control i seguiment de la deficiència auditiva. 
• Atenció educativa a l’alumnat amb deficiència auditiva. 
• Assessorament a pares i mares en l’educació dels seus fills. 
• Formació del professorat en sistemes de comunicació alternatius al llenguatge oral. 
• Fomentar la investigació i la innovació en el tema de la deficiència auditiva. 
 
 
6.3 Altres Serveis de suport a l’educació especial 
 
6.3.1 Serveis psicopedagògics de suport a l'educació especial 
 

Els SPE són serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, 
que depenen dels serveis  territorials d'educació de la Conselleria d'Educació i Ciència. La 
inspecció educativa controla i fa el seguiment d'aquests centres. 
 

El Decret de 5 de juliol de 1994, del Govern valencià regula els serveis especialitzats 
d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, que, al seu torn, s'estructuren en serveis 
psicopedagògics escolars de sector i en departaments d'orientació en instituts de secundària (a 
Alacant hi ha 12 serveis psicopedagògics). 
 
6.3.1.1 Composició dels SPE. Estan formats per: 
 

• Psicòleg/ologa. Pedagog/a 
• Logopeda (mestre especialista en audició i llenguatge) 
• Treballador/a social 
• Altres especialistes (metge, fisioterapeuta) 

 
El SPE ha de tenir un director i un secretari que han de fer aquestes funcions i les de la 

seua professió. 
 
 
6.3.1.2 Àmbits d'intervenció dels SPE 
 

• Atenció al sector. 
• Atenció als centres d'educació infantil, primària i secundària i educació especial, 

sostinguts amb fons públics. 
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Les direccions territorials d'educació han de determinar la relació de centres que s'han 
d'intervenir i les seues condicions. 
 
6.3.1.3 Funcions dels SPE en els diferents àmbits d'intervenció 
 
6.3.1.3.1 Atenció al sector 
 

• Conèixer, localitzar i optimitzar recursos. 
• Elaborar materials d'utilitat per al professorat. 
• Fer l'avaluació diagnòstica i de prevenció en el sector escolar. 
• Col⋅laborar en el desenvolupament de programes formatius per a pares i mares. 
• Col⋅laborar amb l'administració educativa. 
• Coordinar-se amb altres institucions que tinguen les mateixes finalitats educatives. 
 

 
6.3.1.3.2 Atenció als centres 
 

Pel que fa al projecte educatiu de centre: 
 

• Coordinar les activitats d'orientació dels centres del sector. 
• Col⋅laborar en els processos d'elaboració, avaluació i revisió dels projectes curriculars, 

a través de la participació en la comissió de coordinació pedagògica dels centres. 
• Elaborar i difondre materials didàctics especialitzats. 
• Assessorar els equips docents i els equips directius. 

 
Pel que fa al professorat: 

 
• Col⋅laborar amb els tutors en l'establiment dels plans d'acció tutorial amb l'anàlisi i la 

valoració de models, tècniques i instruments per al seu exercici. 
• Col⋅laborar i assessorar en els elements de suport per a l'avaluació de l'alumnat, en 

l'adopció de mesures educatives complementàries i en la realització d'adaptacions 
curriculars. 

• Col⋅laborar amb els tutors en la detecció i el seguiment de les dificultats del procés 
d'ensenyament-aprenentatge i en la formació de l'alumnat amb necessitats educatives. 

• Facilitar elements de suport a l'activitat docent. 
 

Pel que fa al mestre de suport a l'educació especial: 
 

• Col⋅laborar en l'organització i el funcionament de l'aula de suport a l'educació 
especial. 

• Fer un seguiment de les dificultats del procés d'ensenyament-aprenentatge de 
l'alumne/a que assisteix a l'aula i de l'informe psicopedagògic de l'alumne/a. 

• Col⋅laborar en les adaptacions curriculars individualitzades (ACI), o programes 
especials de l'alumnat. 

 
 
 
 
 



51 Assumpció Lledó 
 

Pel que fa a l'alumnat: 
 

• Quan comença l'escolarització, detectar les condicions personals i socials que faciliten 
o dificulten el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumne/a i la seua adaptació a 
l'àmbit escolar.  

• Fer l'avaluació i la valoració psicopedagògica i logopèdica de l'alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

• Elaborar l'informe tècnic per a determinar la modalitat d'escolarització més adequada 
i, si escau, la proposta d'adaptació curricular significativa. 

• Col⋅laborar i orientar en la formació de l'alumnat amb necessitats educatives especials. 
 

Pel que fa a les famílies: 
 

• Assessorar les famílies en tot el procés educatiu dels seus fills. 
• Participar en el desenvolupament de programes formatius de pares i mares. 

 
6.3.1.4 Activitats dels SPE 
 

• Explorar l'alumnat amb necessitats educatives especials.  
• Redactar informes i explicar-los al professorat i a les famílies.  
• Assessorar en l'adaptació curricular individualitzada. Aportar materials, instruments i 

recursos metodològics.  
• Proposar i aplicar programes educatius. Mantenir entrevistes amb les famílies. 

Col⋅laborar amb el centre en les activitats d'informació i formació de pares i mares. 
 
 


