
 

 

INSTANCIA NÚM 2   
  
 

A LA INSPECCIÓ EDUCATIVA (concretar quina inspecció de zona es) 
 
 

El/La Sr./Sra. ... (nom i cognoms), amb DNI ....,en qualitat de pare/mare/tutor/a de ... 
(indicar nom i cognoms i DNI de l'alumne menor), en qualitat d'alumne/a de (indicar el 
curs, nivell educatiu i centre) amb domicili a efecte de notificacions en (indicar adreça), 
com més procedent sigui, 
 
Nom i cognoms (alumne major d'edat), amb DNI ...., en qualitat d'alumne/a de (indicar 
el curs, nivell educatiu i centre), amb domicili a efecte de notificacions en (indicar 
adreça), com més procedent sigui, 
 

EXPOSO 
 

PRIMER.- Que el/la fill/a, tutelat/a o l'alumne/a ha estat valorat pel CREDA de (concretar 
el CREDA de zona), havent acordat (detallar el grau de discapacitat sensorial reconegut, 
les necessitats comunicatives, psicolingüístiques i educatives de l'alumne/a així com 
l'atenció logopèdica i el model d'escolarització proposta / acordada pel CREDA). 
 
SEGON.- Que la indicada valoració de l'CREDA no es correspon a les necessitats 
educatives del fill/a, tutelat/a o alumne/a i va en contra de la regulació continguda en la 
legislació d'aplicació, que es (adjuntar document de legislació) 
 
En la seva virtut, 
 

SOL·LICITO 
 

Que tenint per presentat aquest escrit, es serveixi admetre-ho i, de conformitat amb 
l'exposat, sol·licito un informe sobre la situació educativa actual de l'alumne/a de 
referència, revisant les necessitats comunicatives, psicolingüístiques i educatives així 
com altres aspectes relacionats amb el desenvolupament personal, curricular i social 
que presenta - que ja es van identificar en el seu moment o s'estan identificant i que no 
s'estan cobrint o s'estan cobrint parcialment, en l'actualitat. 
 
Que revisada la situació, realitzi una intervenció en nom de reposar el dret a l'educació 
inclusiva i donar una resposta favorable i garantista, eliminant les barreres 
comunicatives i educatives existents, tal com determina la legislació d'aplicació que 
s'adjunta. 
 
Signatura de la persona interessada o del seu representant legal 
 
 

A .... (població), a (dia) de (mes) de 202 .... 


