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8. Coneixement i atenció educativa a les 

necessitats educatives especials 
 
8.1 Fonamentació de la intervenció educativa en les 

necessitats educatives especials 
 

Seguint amb l’aplicació del marc legal i reprenent el Reial Decret 696/1995, de 28 
d’abril, d’orientació de l’educació dels alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest 
decret, en la fonamentació primera, argumenta:  
 

“El sistema educatiu ha de disposar dels recursos necessaris perquè 
l’alumnat amb necessitats educatives especials temporals o permanents 
puga assolir, dins del mateix sistema, els objectius establerts amb 
caràcter general per a tot l'alumnat”. 

 
No obstant això, no totes les necessitats educatives especials són de la mateixa 

naturalesa, tenen el mateix origen o requereixen, per a ser ateses, actuacions i mitjans 
semblants. D’una banda cal distingir entre necessitats especials que es manifesten de manera 
temporal o transitòria de les que tenen un cert caràcter d’estabilitat o permanència al llarg de 
l’escolarització. D’altra banda, el seu origen es pot atribuir a diverses causes relacionades, 
fonamentalment, amb el context social o cultural, amb la història educativa escolar de 
l’alumnat amb condicions personals associades bé a una sobredotació quant a capacitats 
intel·lectuals, bé a una discapacitat psíquica, sensorial o motora o a trastorns greus de 
conducta. 
 

La intervenció educativa que presentem a continuació no pretén ser una llista o 
receptari d’activitats fora de l’aula ordinària, sinó que té com a objectiu que el professorat 
futur de qualsevol especialitat conega i reflexione per a, després, participar i col·laborar en 
aquesta tasca tan important que és l’escolarització i la normalització de les necessitats 
educatives especials. A més volem oferir, perquè després s’apliquen en les aules, vies 
d’aprenentatge que tinguen en compte la diversitat de l’alumnat i que permeten l’adaptació 
del procés d’ensenyament-aprenentatge. Amb açò pretenem crear una resposta educativa de 
qualitat i una intervenció metodològica en les propostes curriculars individualitzades. 
 

Els projectes de centre i els projectes curriculars d’etapa en aplicació del principi 
d’atenció a la diversitat han d’incloure totes les mesures necessàries per a l’atenció educativa 
de l’alumnat amb necesitats educatives especials. 

 
L’esquema següent presenta les diferents necessitats educatives especials que, des de 

l’escola, han de donar una resposta educativa a l’alumnat amb NEE com a la resta de 
l’alumnat.  
 
 



 
 
8.2 Coneixement de les necessitats educatives especials 
 

La LOPEG, en la seua disposició addicional segona, punt 1, determina: 
 

 

“Alumnat amb necessitats educatives especials és aquell que 
requereix, en un període de la seua escolarització o al llarg de 
tota ella, suports i atencions educatives específiques perquè 
pateixen discapacitats físiques, psiquiques o sensorials, perquè 
manifesta trastorns greus de conducta o perquè està en 
situacions socials desafavorides”. 

 
Segons la temporalitat poden ser: 
 
◊ Permanents (al llarg de tota l’escolaritat obligatòria) 
◊ Transitòries (durant part de l’escolaritat obligatòria) 
 
Segons la causa i l’origen 
 
◊ DEFICIÈNCIA I DISCAPACITATS FÍSIQUES /MOTORES. 
◊ DEFICIÈNCIA I DISCAPACITATS SENSORIALS: 
 
• Visual: ceguesa i ambliopia. 
• Auditiva: sordera i hipoacúsia. 
 
 
◊ HISTÒRIA EDUCATIVA I ESCOLAR DE L’ALUMNE/A: 
 
• Trastorns del llenguatge. 
• Dificultats d’aprenentatge. 
 
 
◊ TRASTORNS DE CONDUCTA. 
 
◊ SOBREDOTACIÓ INTEL·LECTUAL. 
 
 


