
Coordinació territorial de 
l’orientació educativa

Octubre 2021



1. Ordre 
del dia

10.00h – 11.00h Primera part

1. Presentació 

2. Dinàmica, calendari  i estructura de les reunions mensuals.

3. Informació de la demarcació territorial, funcions coordinació territorial, mapa de 
recursos de la zona i  presentació en la web.

4. Informació legislativa i  procediments immediats.

11.00h – 11.30h Segona part

5. Organització de les agrupacions de zona. 

6. Projectes i propostes

11.30h – 12.00h Tercera part 

7. Informació general i dirigida als nous professionals de l’orientació educativa

8. Formació per a l’orientació educativa i professional



2. Demarcacions territorials

Mapa demarcacions territorials

Banc de recursos per demarcacions territorials (Nou)

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Mapa_demarcacions_territorials_ueo.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/organitzacio-de-l-orientacio


3. Informació legislativa i  procediments.

▪ Línies estratègiques de l'orientació educativa i professional i de l'acció tutorial per al curs 

2021-2022

▪ Protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar

▪ Atenció primerenca. Resolució conjunta de 20 de setembre de 2021

▪ Adaptacions d’accés a les escoles oficials d’idiomes. Resolució conjunta de 20 de setembre 

de 2021

▪ Full de notificació per a l'atenció socioeducativa i protecció de l'alumnat menor d'edat.

Ordre 5/2021, de 15 de juliol

▪ Protocol d’autolesions i conductes suïcides

▪ Més informació: https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/orientacio

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Resolucio_linies_estrategiques_orientacio_educativa_i_professional_i_accio_tutorial.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9461.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/24/pdf/2021_9595.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/21/pdf/2021_7878.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/orientacio


Protocol d’actuació davant situacions 
d’absentisme escolar

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#absentisme
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#absentisme


Coordinació de 
professionals en l’atenció 
primerenca

Resolució conjunta de 17 de setembre de
2021, de la Direcció General de Diversitat
Funcional i Salut Mental i de la Direcció
General d'Inclusió Educativa

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9461.pdf


Ordre 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

Higiene i salut
Emocionals

Conductuals
Escolarització

Sexuals
Violència intrafamiliar

Violència de gènere
Risc en l’àmbit familiar

➢ Sol·licitud d’actuacions
➢ Procediments

Indicadors

Full de notificació per a l’atenció socioeducativa 
infantil i protecció de
l’alumnat menor d’edat

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/21/pdf/2021_7878.pdf


Protocol d’autolesions i 
conductes suïcides

Instruccions per a la intervenció en centres educatius en 
casos d'autolesions i conductes de suïcidi, de 9 de 
setembre de 2021

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#autolesions-suicidi
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#autolesions-suicidi


Línies estratègiques
de l'orientació
educativa i 
professional i de 
l'acció tutorial per 
al curs 2021-2022

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Resolucio_linies_estrategiques_orientacio_educativa_i_professional_i_accio_tutorial.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Resolucio_linies_estrategiques_orientacio_educativa_i_professional_i_accio_tutorial.pdf


Organització de les agrupacions 
d’orientació de zona



4. Nous professionals de l’orientació

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/registre-en-itaca-3-inclusio-educativa


5. Formació per a l’orientació educativa i professional



On trobar l’oferta formativa i recursos formatius:

AUTOFORMACIÓ
https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/autoformacion/

INFORMACIÒ https://twitter.com/CEFIREambitINC

PÀGINA WEB ALTRES VIES

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/autoformacion/
https://twitter.com/CEFIREambitINC
https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/es/inicio/


Cercador i planificació anual: 
https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/recursos-
educativos/planificacion-anual/

Es pot buscar per títol o deixar-ho buit 
per a buscar tota la formació d’un àmbit

Es pot seleccionar 
l’estat de la formació
En el cercador o des de 
la pàgina web (apartat 
“formació”)

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/recursos-educativos/planificacion-anual/


Moltes gràcies per la vostra participació

Coordinació territorial de l’orientació – UEO  
Direcció general d’Inclusió Educativa


