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TASQUES I OBJECTIUS DE L’EQUIP D’ORIENTACIÓ ESCOLAR
- PREVENCIÓ I DETECCIÓ: Prevenir i detectar precoçment necessitats educatives
específiques dels alumnes, en el seu desenvolupament funcional, psicomotriu,
cognitiu, lingüístic, d’aprenentatge, familiar, social o emocional.
- VALORACIÓ: Aplicar proves cognitives, psicopatològiques i psicolingüístiques a
l’alumnat per tal de conèixer i valorar les seves necessitats i poder millorar les seves
capacitats adaptant la pràctica educativa. No es realitza diagnòstic, es realitza
orientació diagnòstica.
- DERIVACIÓ: Derivar a recursos externs públics (CDIAP, CSMIJ) i/o privats (Centres de
psicologia, psicopedagogia i logopèdia privats del territori) aquells alumnes que s'hagi
detectat en la valoració la necessitat de realitzar un estudi psicològic, psicodiagnòstic
i/o logopèdic complet i/o tractament.
- ASSESSORAMENT I/O ORIENTACIÓ: Acompanyar, orientar, donar suport i pautes
puntuals a les famílies d’infants i/o adolescents escolaritzats a l'Escola Cor de Maria i
a l’equip docent.
- SEGUIMENT: Acompanyar a l'alumnat amb necessitats específiques a nivell emocional
i d’aprenentatges al llarg de la seva trajectòria acadèmica.
o El servei logopèdic realitzarà tractament amb l’alumnat de l’etapa d’infantil
i en l’etapa de primària proves psicolingüístiques als alumnes que així ho
requereixin.
o El servei psicopedagògic realitzarà seguiment directa als alumnes de totes les
etapes educatives que prèviament s’hagi valorat que ho requereixen per
afavorir el seu benestar psicològic. A l’etapa de l’ESO NO es realitzarà reforç
ni reeducacions psicopedagògiques.
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- COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS: Col·laborar amb altres serveis i/o
professionals (EAP, CSMIJ, CDIAP, Serveis Socials, centres privats especialitzats) per
tal d’oferir una atenció coordinada a l'alumnat que ho necessiti.
- SUPORT EDUCACIÓ ESPECIAL: Realitzar reforç escolar a l’alumnat NESE amb
dictamen o acreditació de L’EAP i als alumnes amb dificultats d’aprenentatge
específiques de l’etapa d’Infantil i Primària que requereixen d’un suport especialitzat
fora de l’aula.
o Les tasques que es duran a terme en el reforç d’EE amb l’alumne/a
s’adequaran al nivell base en que es trobi amb la finalitat d’ajudar-lo a anar
avançant en els aprenentatges en que presenta dificultats.
o Es treballarà les dificultats a nivell de lectoescriptura i matemàtiques amb
l’alumnat de Primària que obstaculitzi greument garantir l’èxit acadèmic

HORARI DE L’EOE:
– Servei de Logopèdia: de 9:00 a 13:00 de dilluns a divendres
– Servei Psicopedagògic: Dimarts i dimecres de 8:00 a 15:00h/ Dijous de 8:00
a 14:00h.
– Educació Especial: de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 de dilluns a divendres

