Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Equip d’Assessorament i
Orientació Psicopedagògica B-16
Montcada-Ripollet-Sta. Perpètua

INFORMACIÓ NEE_DSS
................................................................................................................amb NIF/NIE........................................
pare/mare/tutor legal del/la alumne/a ......................................................................................... he estat
informat sobre l’escolarització del meu fill/a, en el marc del DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la
programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de
Catalunya.
Aquest decret defineix l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals (NEE_DSS, art. 54), aquell que es troba en una situació de desavantatge
educatiu en relació amb les condicions d'educabilitat bàsiques que compromet el seu procés
d'aprenentatge o que dificulta el seu èxit escolar, associada a alguna o algunes de les situacions següents:
a) La situació de pobresa o el risc de patir-la.
b) La manca de recursos socioculturals de les famílies.
c) L'existència de processos migratoris recents i el caràcter nouvingut a Catalunya.
d) La incorporació tardana al sistema educatiu, associada a la manca de competència lingüística
en la llengua vehicular dels aprenentatges o a una escolaritat prèvia deficitària.
e) El baix rendiment acadèmic al llarg de l'escolaritat.
f) Les experiències de no-escolarització, absentisme i abandonament escolar.
g) La situacions de desemparament o acolliment.
També altres situacions que acrediten l'existència de necessitats educatives específiques, en coordinació
amb els serveis socials.
El Departament d’Educació reserva en tots o en alguns dels centres d’una mateixa zona educativa els llocs
escolars necessaris per afavorir l’equitat escolar a través de la distribució equilibrada.
Amb la signatura del present document accepto la consideració pel meu fill o filla d’alumnat amb
necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals. Així doncs,
dono el consentiment perquè en el cas de no assenyalar la casella que l’identifica com a tal a la sol·licitud
de preinscripció, es pugui marcar i així ocupar una de les places de reserva en algun dels centres de la zona
educativa que tenen reservada.

Nom i signatura pare/mare/tutor legal
Ripollet, a ........... de ........................... de 2022
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: direcció de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) de la Generalitat de Catalunya.
Finalitat: Assessorament, orientació i suport a famílies en el procés de preinscripció a fi de fer la proposta d’escolarització.
Legitimació: Exercici de poders públics i consentiment de l’interessat.
Destinataris: Administració educativa, en què s’inclou l’ajuntament que correspongui al centre educatiu i el centre assignat. Les dades no es comunicaran
a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o que hàgiu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se’n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al
web. http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/necessitats-especifiques-suport-educatiu.html

