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Benvolgudes i benvolguts,
Després d’un període de descans necessari, és hora de reprendre la vostra tasca en un nou context
i amb una nova estructura organitzativa de l’orientació educativa i professional.  Per aquest motiu,
volem traslladar-vos informació que us serà útil per a donar les primeres passes en el nou model
d’orientació.

1. Equips d’orientació educativa i departaments d’orientació educativa i professional

Amb l’inici de curs, cal que inicieu el contacte amb els diferents professionals del vostre centre
educatiu  i  que  comenceu  a  funcionar  com  a  òrgan  de  coordinació  docent.  La  vostra  tasca,
conjuntament amb la resta de professionals del centre i amb l’equip directiu, serà fonamental per
garantir l’acompanyament, l’orientació i la inclusió de tot l’alumnat.
La composició dels equips i dels departaments d’orientació és la següent:
- EOE(CEIP/CEE): Professorat d’orientació, PT, AL, personal no docent d’atenció educativa: educador
o educadora, fisioterapeuta i intèrpret de llengua de signes.

- DOEP (IES): Professorat d’orientació, PT, AL, personal no docent d’atenció educativa: educador o
educadora, fisioterapeuta i  intèrpret de llengua de signes. En formació professional, a més, en
formarà part el professorat de formació i orientació laboral.

A més, hi podran participar: coordinadores o coordinadors d’igualtat i convivència, professorat que
impartisca àmbits en els diferents programes en els centres (PMAR, PR4), atenció domiciliària o
altres programes d'atenció a la diversitat. Les funcions dels equips d’orientació educativa i dels
departaments d’orientació queden recollides als articles 5 i 6, i 7 i 8, respectivament, del Decret
72/2021.

Així mateix, us recordem que teniu al vostre abast les publicacions L’escola inclusiva en temps de la
Covid i  la  Guia  d’acompanyament  emocional i  us  recomanem  aquesta  interessant  lectura:
Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Una visión interactiva y comunitaria,  de l’editorial
Graó. De la mateixa manera, us animem que conegueu l’instrument col·laboratiu DEBA, per a la
identificació de les barreres a la inclusió. A l’enllaç trobareu un vídeo tutorial que us en facilitarà el
maneig  i  l’aplicació.  A  la  mateixa  pàgina,  trobareu  també  informació  detallada  sobre  el
funcionament del mòdul d’inclusió, Ítaca 3, imprescindible per al desenvolupament de les vostres
funcions.

https://ceice.gva.es/documents/169149987/169674754/Guia_L'escola_inclusiva_en_temps_de_la_COVID_2021.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/169674754/Guia_L'escola_inclusiva_en_temps_de_la_COVID_2021.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/registre-en-itaca-3-inclusio-educativa
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/identificacio-de-barreres
https://ceice.gva.es/documents/169149987/169674754/Guia_acompanyament_emocinal.pdf/84a28fac-600f-4573-93ff-8836c85a3fda
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2. Agrupacions d’orientació de zona

Aquest mes, s’inicien les reunions de les agrupacions d’orientació de zona. Recordeu que aquestes
agrupacions  estan  conformades  pel  professorat  d’orientació  educativa  dels  centres  educatius
públics i pels professionals que treballen als gabinets psicopedagògics municipals. A l’efecte, s’ha
establit, com a data d’inici de les reunions, el pròxim divendres 17 de setembre a les 10h.

El  lloc  de realització  de la  primera reunió  s’ha  predeterminat  a  criteri  de  l’administració.  Una
vegada  celebrada  aquesta  primera  reunió,  les  persones  integrants  de  cada  agrupació  podran
determinar un altre lloc de reunió i establir-ne la periodicitat. Resulta aconsellable fer-ne dues al
mes.

En aquest  enllaç a l’espai web de la direcció general d’Inclusió Educativa podeu consultar el lloc
previst per a la primera reunió de les agrupacions d’orientació de zona. En el cas que el centre
docent  predeterminat  no  reunisca  les  condicions  adequades,  per  limitació  d’aforament  o  per
qualsevol altra causa, podeu contactar amb els centres de la mateixa agrupació i decidir-ne un
altre.
Els objectius de la primera trobada són:
- Determinar una persona coordinadora de l’agrupació de zona i notificar el nom, cognoms i correu
electrònic corporatiu d’aquesta persona al coordinador o coordinadora d’àmbit territorial. A partir
d’aquest moment, la persona coordinadora de l’agrupació de zona s’encarregarà d’alçar acta de les
reunions de l’agrupació i ser la persona de referència de l’agrupació.
-  Acollir  el  professorat  de  l’orientació  educativa  nouvingut  i  fer-ne  l’acompanyament  en  el
desenvolupament de les seues funcions.
- Fer una anàlisi de la realitat dels diferents centres educatius perquè dissenyeu, durant el mes
d’octubre,  els  programes i  les  línies d’actuació conjuntes de l’agrupació,  segons les necessitats
detectades i el context de la localitat o barri on desenvolupeu la vostra tasca.

3. Coordinadores i coordinadors d’àmbit territorial

Al  mes d’octubre,  s’iniciaran les reunions  de coordinació d’àmbit  territorial.  Aquestes reunions
seran  prioritàriament  presencials,  d’àmbit  comarcal  i  tindran  com  a  objectiu  principal  la
sistematització  de  procediments  i  convertir-se  en  un  lloc  de  trobada  i  intercanvi  entre
professionals.

Les reunions estaran dividides en tres blocs: 1) procediments i actualització de la normativa; 2)
temes que afecten les agrupacions de zona i  3)  acompanyament als professionals nouvinguts i
nouvingudes (aquest últim, voluntari per a la resta de professionals).

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Agrupacions_d_orientacio_de_zona.pdf
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Al nostre web podeu consultar el mapa de les demarcacions territorials, el llistat de coordinadors i
coordinadores  de  referència  de  cada  demarcació  i  les  dades  de  contacte.  Estaran  a  la  vostra
disposició  per  a  ajudar-vos  en  tot  el  que  necessiteu.  Per  altra  banda,  en  uns  dies,  rebreu la
convocatòria  de  la  primera  reunió  d’àmbit  territorial  amb  l’ordre  del  dia,  l’hora  i  el  lloc  de
realització.

4.  Nou marc normatiu de l’orientació educativa

Normativa publicada:

• DECRET 72/2021,  de  21  de  maig  ,  del  Consell,  d’organització  de  l’orientació  educativa  i
professional en el sistema educatiu valencià.

• ORDRE 23/2021, de 6 de juliol  , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es
determinen  els  criteris  de  creació  de  llocs  de  professorat  de  l’especialitat  d’Orientació
Educativa en els  equips  d’Orientació Educativa,  i  per  la  qual  s’ordena la  creació de les
unitats especialitzades d’Orientació.

• RESOLUCIÓ  de  20  de  juliol  de  2021  ,  del  secretari  autonòmic  d'Educació  i  Formació
Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament
dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el
curs 2021-2022.

• RESOLUCIÓ  de  26  de  juliol  de  2021  ,  del  secretari  autonòmic  d'Educació  i  Formació
Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament
dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs
2021-2022.

• RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2021  ,  de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual
s’estableix  l’organització  i  el  procediment  d’intervenció  de  les  unitats  especialitzades
d’Orientació (UEO) i es concreta el procediment d’activació dels centres d’educació especial
com a centres de recursos.

Normativa pendent de publicació (setembre de 2021)

 Resolució, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableix el Pla general
d’orientació educativa i professional i d’acció tutorial. Aquest pla inclourà els continguts, les
actuacions i les estratègies de coordinació que han de desenvolupar els centres docents, els
equips  educatius,  els  EOE,  els  DOEP,  les  agrupacions  d’orientació  de  zona  i  les  unitats
especialitzades  d’orientació.  Els  equips  directius,  els  equips  educatius  i  les  diferents
estructures que conformen l’orientació educativa i professional han de concretar i adequar
aquest pla als respectius projectes, plans i programacions.

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8508.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8221.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8005.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7529.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/03/pdf/2021_6157.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Mapa_demarcacions_territorials.pdf
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 Resolució conjunta, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i  de la
Direcció General d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableix el protocol de coordinació de
professionals per al desenvolupament de l’atenció primerenca.

 Resolució conjunta, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
i de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la
sol·licitud d’adaptacions d’accés en les escoles oficials d’idiomes valencianes.

5. Beques MEC

Com tots els cursos, s’ha publicat la convocatòria de beques adreçades a l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu. És important, a l’hora de prendre decisions sobre l’autorització o
denegació de la sol·licitud de beca, que analitzem el context de l’alumnat, la seua realitat educativa
i familiar i que determinem la necessitat o no  del suport  que aquestes beques ofereixen. Per a
facilitar-vos aquesta tasca hem preparat aquesta infografia  .  

6. Banc de recursos

Les proves psicotècniques d’ús habitual han estat repartides entre les diferents agrupacions de
zona perquè pugueu compartir-les, segons la necessitat. D’altra banda, disposareu de proves d’ús
menys freqüent o més especialitzades ubicades als centres d’educació especial o en les unitats
especialitzades d’orientació. Pròximament, podreu consultar les proves disponibles i la ubicació en
la pàgina web.

7. Procediment d’intervenció UEO i CEE com a centres entre de recursos

La resolució   de 2 d’agost de 2021   estableix el funcionament i el procediment d’intervenció de les
unitats especialitzades d’orientació, així  com el  procediment d’activació dels centres d’educació
especial com a centres de recursos. Us en recomanem la lectura, ja que és important conéixer el
procediment  de  sol·licitud  d’assessorament  o  intervenció.  Al  web podeu  consultar  els  correus
electrònics de les UEO i la seua ubicació.

La directora general d’Inclusió Educativa

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8508.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8508.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/organitzacio-de-l-orientacio
https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Infografia_beques_MEC.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

