
EDUCACIÓ INFANTIL

PARA REFERENCIA: WWW.EMPRESASCANADA.ES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1R I 2N

Alumnat amb greus dificultats de la comunicació, el llenguatge,
la parla o amb NEE

L'atenció directa per part de l'especialista d'audició i llenguatge es
podrà realitzar dins o fora de l'aula ordinària, segons el criteri del

equip d'orientació i atenent els protocols sanitaris i plans de
contingència de cada centre educatiu , amb la utilització dels EPIs.

RESPOSTA EDUCATIVA CURS
2020-2021 DOCENTS

AUDICIÓ I LLENGUATGE 

SPE A-03 ALCOI

Alumnat amb Dificultats lleus de la
comunicació, el llenguatge i/o la parla 

Aquest alumnat serà atés mitjançant el Programa
d'Estimulació Oral, impartit pels docents tutors/es de
cada grup i amb les orientacions dels especialistes en

Audició i Llenguatge.

Alumnat amb Dificultats lleus de la comunicació
i el llenguatge

Aquest alumnat serà atés mitjançant el Programa de
Consciència Fonològica, impartit pels especialistes en
Audició i Llenguatge o els tutors/es a tot el grup-aula.

Alumnat amb Dificultats lleus de la comunicació i el
llenguatge

Aquest alumnat serà atés mitjançant un Taller de Llenguatge
impartit pels especialistes en Audició i Llenguatge o els tutors/es  

 a tot el grup-aula.

Totes aquestes mesures seran flexibles i s'adaptaran tant als
plans de contingència de cada centre com als Protocols

Sanitaris vigents en cada moment. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3R I 4T



PARA REFERENCIA: WWW.EMPRESASCANADA.ES

Alumnat amb Disfèmia i Disfonía

Seguint la normativa vigent, la intervenció directa es realitzarà
durant dos cursos escolars, transcorregut aquest temps es passarà

a atenció puntual o indirecta. En el cas de les Disfonies, serà
necessari informe mèdic. 

En aquest alumnat la nostra intervenció es realitzarà dins o fora de
l'aula ordinària, atenent els protocols sanitaris i plans de

contingència de cada centre educatiu.

   EDUCACIÓ PRIMÀRIA (TOTS ELS NIVELLS)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO
 (GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES)

Atés que l'alumnat NO està organitzat per GRUPS ESTABLES DE
CONVIVÈNCIA es realitzarà una intervenció directa sempre que disposem
d'un espai físic en el qual es puguen respectar les mesures sanitàries (2

metres de distància), així com l'ús de màscares, mampares de separació i
dotació de material desinfectant de mans i superficies. 

RESPOSTA EDUCATIVA CURS
2020-2021 DOCENTS

AUDICIÓ I LLENGUATGE 

SPE A-03 ALCOI

Alumnat amb Dificultats lleus l'articulació 

Aquest alumnat serà atés de forma indirecta pels
especialistes en Audició i Llenguatge. Facilitarem

tasques per a realitzar a casa i durem un seguiment
continu dels avanços.

Alumnat amb greus dificultats de la comunicació, el
llenguatge, la parla o amb NEE

L'atenció directa per part de l'especialista d'audició i
llenguatge es podrà realitzar dins o fora de l'aula ordinària,
atenent els protocols sanitaris i plans de contingència de

cada centre educatiu i, en cas necessari, amb la utilització
dels EPI.

Totes aquestes mesures seran flexibles i s'adaptaran tant als
plans de contingència de cada centre com als Protocols

Sanitaris vigents en cada moment. 


