
PROCESSOS DE TRANSICIÓ EDUCATIVA
Transició entre nivells, cicles, etapes i modalitats d’escolariTzació

Unitats Especialitzades d'Orientació
Àmbit Igualtat i Diversitat

UEO VALÈNCIA

ALUMNAT TRANS



O. 46/2011, de 8 de
juny, que regula la

transició des de
l'etapa EP a ESO.

 
 

TRANSICIÓ EI-EP
 

R. 20 de juliol de 2021, per
la qual

s’aproven les instruccions
per a l’organització i el

funcionament dels centres
que imparteixen EI

de segon cicle i Educació
Primària.

 
ARTICLE 1.2.6.7

TRANSICIÓ 1er-2n
cicle EI

 
R. 26 de juliol

nstruccions per a
l’organització i el

funcionament de les
escoles infantils de

primer cicle.
 

ARTICLE 1.2.5.7
 

R. 1 d'octubre de
2021, que estableix

línies estratègiques de
l'orientació educativa i

professional i de
l'acció tutorial.

 
ARTICLE 3.3

O. 20/2019, de 30
d'abril, que regula
l'organització de la
resposta educativa

per a
la inclusió.

 
ARTICLE 39

TRANSICIÓ EP-ESO
 

R. 20 de juliol 2021,
instruccions per a
l’organització i el

funcionament dels
centres que imparteixen

EI
de segon cicle i Educació

Primària.
ARTICLE 1.2.6.7 

PUNT 6
 

R. 26 de juliol de 2021,
instruccions per a
l’organització i el

funcionament dels
centres que imparteixen

ESO
ARTICLE 1.2.6.7 

PUNT 3

TRANSICIÓ ENTRE
MODALITATS

D'ESCOLARITZACIÓ
 

R. 20 de juny de 2021, 
 instruccions per a
l’organització i el

funcionament dels centres
que imparteixen EI

de segon cicle i Educació
Primària.

ARTICLE 1.2.6.7
PUNT 7

R. 26 de juliol de 2021,
instruccions per a
l’organització i el

funcionament dels centres
que imparteixen ESO

ARTICLE 1.2.6.7 
PUNT 3

 

D. 72/2021, de 21
de maig,

d'organització de
l'orientació
educativa i

professional en el
sistema educatiu

valencià.
 
 

ARTICLE  4.2

 
Transvasament de la informació i continuïtat de les
actuacions educatives.
Cada any s’ha de tornar a obrir el protocol d’acompanyament
(i notificació al PREVI) i donar continuïtat a les mesures
anteriors.

ACTUACIONS:
1.

2.

TRANSICIÓ 
processos de

CANVI NIVELLS, CICLES,
ETAPES I MODALITATS.
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OBJECTIU: 
L'objectiu principal és donar suport i assessorar en els processos
de transició entre nivells, cicles, etapes i modalitats d'escolarització
per tal de garantir l'acompanyament a  l'alumnat i a les famílies, el
transvasament d'informació, la continuïtat de les actuacions
educatives i la detecció de necessitats.

Professorat.
Alumnat.
Famílies.
Agents externs.

AGENTS:                                                   

UEO 
VALÈNCIA



Formació al claustre en
diversitat sexogenèrica i
familiar. 
Activitats de sensibilització
per a tota la comunitat
educativa.
Formació a l’alumnat. Si hi ha
programes de suport entre
iguals, incloure formació en
gènere i diversitat.
Lavabos mixtos i vestidors
amb privacitat. 
Coordinació entre CICs, del
centre anterior i del nou, per
a millora de la formació.
(Possible seminari CICS de
zona)

Canvi de nom en llistes i altres
espais (possible canvi
provisional a Ítaca) amb
autorització familiar. 
Seguiment individualitzat i/o
tutorització afectiva de
l'alumna/e. 
Assessorament i
acompanyament a la família 
 (Orienta, teixit associatiu
LGBTI...).  
Coordinació entre la tutoria de
l'etapa o nivell anterior i l'actual.
Coordinació amb entitats
externes: Unitat de Referència
d’Identitat de Gènere, Orienta,
USMIA (si cal), UEO... 
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NIVELL DE CENTRE NIVELL D'AULA NIVELL INDIVIDUAL

Formació al grup classe en
igualtat i diversitat
sexogenèrica i familiar. 
Manteniment del grup de
referència del curs anterior, si
hi ha cercle de suport.

PLANIFICACIÓ I CONTINUÏTAT DE LES ACTUACIONS EDUCATIVES

Acta general d'acords en  Documents orientatius de la
Resolució de 23 de desembre de 2021 (Document 8)

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/avaluacio-
sociopsicopedagogica

El transvasament de les accions realitzades es farà a
través d’Ítaca, en la pàgina d’informació

de l’alumna/e. Allà, en les pestanyes per a mesures
de NII i NIII.




