
RESUM DELS PROCEDIMENTS  PER A
LA SOL·LICITUD D'INTERVENCIÓ DE
LES UNITATS ESPECIALITZADES
D'ORIENTACIÓ.

 

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.

orientacio@gva.es



Procediment general de sol·licitud d'intervenció de
la UEO en els àmbits de: discapacitat sensorial,
discapacitat motriu, altes capacitats, discapacitat
intel·lectual, DEA i TEA.

 

Procediment  específic de sol·licitud d'intervenció
en els àmbits de:
 - Convivència i conducta 
 - Igualtat i diversitat
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Les unitats especialitzades d'orientació es constitueixen
com a unitats interprofessionals que complementen i
donen suport, des d'una perspectiva socioeducativa , a la
intervenció que realitzen els equips d'orientació educativa i
professional i les agrupacions de zona.

Una de les finalitats que es persegueix amb les funcions
atribuïdes a les UEO és assessorar , cooperar i donar
suport als centres docents sostinguts amb fons públics ,
als equips d'orientació educativa, als departaments
d'orientació educativa i professional i a les agrupacions de
zona en coordinació, si escau, amb la Inspecció d'Educació,
els centres d'educació especial com a centres de recursos,
les unitats educatives terapèutiques.

En aquest document es poden trobar els diferentes
procediments de sol·licitud d'intervenció. 

INTRODUCCIÓ INDEX

Procediment d'intervenció dels centres d'educació
especial com a centres de recursos.







QUAN?

Davant una situació complexa que requereix un

assessorament o una intervenció de caràcter

més especialitzat.

 

PROCEDIMENT GENERAL DE SOL·LICITUD D'INTERVENCIÓ DE LA UEO
 

QUI?

La direcció del centre amb

el professorat d'orientació educativa de l'EOE o

del DO.

La Inspecció d'Educació. 

 

COM?

A través de l'enllaç de què disposa la direcció

del centre.

 

IMPORTANT

La soŀlicitud d'intervenció de la UEO es prendrà

després d'haver intentat donar solució amb els

mitjans disponibles: personals, materials i

organitzatius.

Discapacitat sensorial, discapacitat motriu, altes capacitats, discapacitat intel·lectual, DEA i TEA1



PROCEDIMENT D'INTERVENCIÓ DELS
CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL COM A
CENTRES DE RECURSOS
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Una vegada finalitzada la
intervenció, totes les persones
implicades,realitzaran les
corresponents avaluacions, que
seran adreçades per correu
electrònic a la unitat
especialitzada d'orientació que
ha derivat el cas.
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La UEO enviarà la proposta
d'assessorament o intervenció
a la persona coordinadora del
CEE-CR a través de correu
electrònic .
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La persona coordinadora del
centre de recursos convocarà
l'equip de coordinació perquè
analitze la situació i propose el
personal que formarà part de
l'equip d'intervenció.
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L'equip d'intervenció elaborarà 
 la proposta d'intervenció i la
remetrà a la direcció del centre
que requereix assessorament,
havent-ne acordat prèviament el
tipus i l'horari d'intervenció. 
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Durant el procés d'intervenció, la
persona coordinadora del centre  
de recursos es reunirà
periòdicament amb l'equip
d'intervenció i mantindrà
contacte amb el centre sol·licitant
per fer-ne el seguiment.

La Inspecció d'Educació, la direcció
del centre amb el professorat
d'orientació educativa, a través del
procediment general de sol·licitud
de la UEO, demana la intervenció
del CEE com a CR.
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https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/registre-central-i-entorn-escolar


- Alteració greu de la conducta i la convivència
escolar.
- Violència de gènere o violència per diversitat
sexual, familiar o de gènere.
- Acompanyament en situacions d'identitat de
gènere divergent.

Qualsevol membre de la
comunitat educativa comunica
la situació a l'equip directiu,
que activa el protocol
corresponent amb
assessorament del EOE/DOEP.
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La direcció del centre
registra la situació al 
MÒDUL PREVI D'ITACA.
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La inspecció, davant el
regístre en ITACA:

Valora si el centre necessita
ajuda complementària i
considera necessària l'activació
de la UEO a través de l'annex I i
sol·licita el vist i plau del cap
d'Inspecció de la DT.

3.13.2
Remet l'annex I al correu
corresponent:
ueo_previ_ali@gva.es
ueo_previ_cas@gva.es
ueo_previ_val@gva.es
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PROCEDIMENT ESPECÍFIC
D'INTERVENCIÓ EN ELS CASOS DE:3

La UEO es posarà en contacte 
amb la direcció del centre i/o
amb l'EOE o el DOEP.



Els equips de les UEO han
d'intervindre a instàncies de
qualsevol òrgan de l'Administració.
Després de la intervenció d'urgència, el centre
atés registrarà la incidència. 

DAVANT D'UNA
EMERGÈNCIA




