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1. Itineraris acadèmics i 
formatius com a conseqüència 
de la LOMLOE 



2. Atenció a la diversitat 
en les PAU 2022



2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022
Adaptacions d’accés: normativa

Resolució de 21 de desembre de 2021, de la 
directora general d’Universitats i de la 
directora general d’Inclusió Educativa, per la 
qual es dicten instruccions per a l’adaptació 
en les proves d’accés a les universitats 
públiques valencianes per a les persones amb 
necessitats específiques de suport educatiu 
per al curs 2021-22 [DOGV 9244, 28.12.2021]



 Sol·licitud 

2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022

 Remissió  Resolució

Adaptacions d’accés. Procediment

 Informe 


sociopsic
 Valoració Al·legacions



2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022
Adaptacions d’accés.  

    1. Presentació de les sol·licituds

Situació Lloc Documentació

Alumnat escolaritzat en centres 
sostinguts amb fons públicos i DOEP DOEP Annex II (sol·licitud)


Documentació acreditativa (resold 6è)

Centres privats concertáis sense DOEP 
/ Centres privats no concertará SECRETARIA (UEO)

Annex II

Annex III (certificación direcció o titularízate)


Documentació acreditativa

Alumnat que es presenta de nou / 
Alumnat escolaritzat fora del sistema 

educativo valencià
UNIVERSITAT

Annex II

Annex III


Documentació acreditativa

Majors de 25, 40, 45 UNIVERSITAT Annex IV (sol·licitud > 25, 40 i 45)

Documentació acreditativa



2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022
Adaptacions d’accés.  

   2. Realització dels informes sociopsicopedagògics (fins al 21 de febrer)

Motiu Proves accés EBAU, EOI, cicles formatius

Instruments i tècniques Proves estandarizadles, informes, expedient…

NESE Presents abans de l’etapa, excepte sobrevingues

Proposta de mesures Adaptació de les proves d’accés als ensenyaments postobligatòris i de 
règim especial (sense personal especialitzat)



2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022

Justificació i observacions
Tipus d’adaptació 

(resolc tercer i 
annex I)

Espais i temps

Format de la prova


Recursos tècnics i materials

Personal de suport

Criteris d’avaluació

Justificació Justificació de la necessitat

Observacions Justificació de situació excepcionals

Adaptacions d’accés.  

    2. Realització dels informes sociopsicopedagògics (fins al 21 de febrer)



2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022
Adaptacions d’accés.

3. Remissió de les sol·licituds (fins a l’1 de març).

4. Recepció i valoració de les sol·licituds per subcomissió de 
suport educatiu (del 2 al 31 de març).

5. Resolució (1 d’abril).

6. Al·legacions:


Presentació (4 al 29 d’abril).

Valoració (2 al 12 de maig).

Resolució (13 de maig).




2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022
Adaptacions d’accés.

Més informació:


Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital


https://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport


https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/accessibilitat

https://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/accessibilitat


2. Atenció a la diversitat en les PAU 2022

Tractament de les dades personals que afecten a 
l’alumnat trans.



3. Documentació de la      
Resolució de 23 de 
desembre de 2021



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Documents que han de formar part de l’expedient de l’alumnat Documents orientatius de suport  
als procediments

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172772177/Documents_prescriptius_Resolucio_23_desembre_2021.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/172772177/Documents_orientatius_Resolucio_23_desembre_2021.pdf


3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 1 
Consentiment informat



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 2 
Acta de la reunió conjunta



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 3 
Acta de col·legiació



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 4 
Audiència a la família



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 5 
Sol·licitud de revisió d’informe 

sociopsicopedagògic



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 6 
Acta de decisions sobre la 

sol·licitud de revisió de 
l‘informe sociopsicopedagògic



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 7 
Pla d’actuació personalitzat



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 8 
Acta general



3. Documentació de la Resolució de 23 de desembre de 2021

Document 9 
Sol·licitud de col·laboració en el 

procés d’avaluació 
sociopsicopedagògica



4. Novetats d’Itaca 3



4. Novetats d’Itaca 3
Documents pdf autocopiables


Agents


Observacions dels instruments i tècniques


Pestanya de mesures de nivell 3 i 4


Nous Procediments incorporats



4. Novetats d’Itaca 3 - Informes



4. Novetats d’Itaca 3 - Informes



4. Novetats d’Itaca 3 - Informes



4. Novetats d’Itaca 3 - Pestanya Mesures 3 i 4



4. Novetats d’Itaca 3 - Pestanya Mesures 3 i 4

Resolució 
23-12-21 
Resolc 13 

Punt 3 

“Correspon a la 
direcció del 

centre el 
registre de les 

mesures…”



4. Novetats d’Itaca 3 - Pestanya Mesures 3 i 4



4. Novetats d’Itaca 3 - Nous Procediments



4. Novetats d’Itaca 3 - Nous Procediments



4. Novetats d’Itaca 3 - Nous Procediments

1.Reducció de ràtio


2.Flexibilització en l’inici de l’escolarització en el segon cicle 
d’Educació Infantil per a l’alumnat amb NEE o retard maduratiu.

3.Flexibilització en la durada de l’etapa per a l’alumnat amb altes 
capacitats intel·lectuals.

4.Pròrroga d'escolarització en l'ensenyament obligatori per a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials.

5.Pròrroga de permanència en les unitats específiques situades en 
centres d'Educació Secundària Obligatòria.



5. Escolarització en 
UECO i CEE



5. Escolarització en UECO i CEE

La persona i els seus 
contextos naturals

Itinerari formatiu al 
llarg de la vida 



5. Escolarització en UECO i CEE
Insuficiencia amb eliminació de barreres i ajustes raonables en aula ordinària
            UECO: modalitat ordinària 

Mesures NIV, suport G.3


NEE derivades de: TEA, plurideficiència 
amb DI, DI greu i profunda


Excepcionalment:


DI moderada


Educació Infantil


Discapacitat acreditada


Permanència en PRI i SEC 

      CEE: modalitat específica 

Mesures NIV, suport G.3 amb suports 
intensius, especialitzats i individualitzats 
la major part de la jornada


NEE derivades de discapacitats greus i 
severes


Excepcionalment:


DI moderada (SEC, TVA)


Educació Infantil


Discapacitat acreditada



Gràcies per la 
vostra atenció.


