
Atenció educativa dels alumnes amb 

necessitats específiques de suport 

educatiu als ensenyaments 

postobligatoris i de transició a la vida 

adulta 

. 
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Oferta educativa i orientació quant a aquesta oferta 

mitjançant el consell orientador.  

 

 Els programes de formació i inserció PFI 

– Reserva de places  

– Programes adaptats 

 

 Els ensenyaments d'adults, presencials o a distància. 

Excepcionalment als 16 anys. 
 

 Programes del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies específics per a joves. 

 

Alumnat que ha finalitzat l'educació secundària 

obligatòria sense obtenir el títol 



Alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu a la formació professional inicial i als 

ensenyaments de règim especial 

 Adaptacions curriculars, anàlogues als PI. 

 Itineraris adaptats als diferents ritmes i possibilitats d'aprenentatge amb 

mesures flexibilitzadores d'acord amb el PI de cada alumne que facilitin 

l'assoliment dels objectius encaminats a l'obtenció total o parcial de 

la titulació. 

 Itineraris formatius específics IFE adreçats específicament a persones 

amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no estiguin en 

disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris.  

 Implicació de les empreses en els processos d'inserció. Treball amb 

suport. 

 Els centres d'educació especial poden establir col·laboracions amb 

centres educatius que imparteixin formació professional a fi de 

certificar les unitats de competència professional dels alumnes, 

associades als programes professionalitzadors. 

 

3 



4 

Mesures i suports al batxillerat per alumnat amb NESE 

Alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu al batxillerat 

 

 Flexibilització de la durada 

 Pla de suport individualitzat (PI), que acostuma a ser la continuïtat de 

les adaptacions fetes a l'educació secundària obligatòria 

 Mesures addicionals. Materials d'aprenentatge i de temporització 

 Alumnes d'origen estranger. Suport lingüístic. 

 Alumnes amb altes capacitats intel·lectuals 

 Alumnes que fan estades a l'estranger durant més d'un mes 

 Per als que no poden assistir presencialment de manera temporal al centre. 

 Mesures per facilitar el seguiment i la superació dels estudis possibles 

convalidacions o exempcions als alumnes que compaginen estudis de 

música, dansa o esport amb estudis de batxillerat. 

 



        

Atenció educativa en totes les etapes educatives i en cadascun 

dels ensenyaments, fins a la transició a la vida adulta  


