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INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D’INCLUSIÓ EDUCATIVA PER LA 

QUAL S’ESTABLEIXEN ELS PROCEDIMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE LES 

PROPOSTES DE REDISTRIBUCIÓ,AMPLIACIÓ,CREACIÓ O AMORTITZACIÓ  DELS 

LLOCS DE PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES 

DOCENTS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT 

L’apartat 3 de l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la 

inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema 

educatiu valencià especifica que els centres docents poden tindre també personal no 

docent especialitzat de suport, que participa junt amb el professorat en la resposta 

educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, a fi d’incrementar la seua 

autonomia i facilitar l’accés al currículum, dins de l’àmbit de les competències i les 

funcions que la normativa vigent, els acords laborals i els convenis col·lectius hi disposen. 

La Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració 

Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dona publicitat al 

Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball 

del personal educador d’educació especial determina al seu apartat tercer,  les funcions 

i tasques del personal educador d’educació especial i l’atenció de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials que ho requerisca, des d’una perspectiva inclusiva i 

potenciant al màxim la seua autonomia. 

El Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades 

a la conselleria competent en matèria d’educació, a través del sistema d’informació 

ITACA, dels centres docents que imparteixen ensenyances reglades no universitàries 

estableix al seu article 10, la informació obligatòria per als centres docents de titularitat 

de la Generalitat dependents de la conselleria competent en matèria d’educació. 

L’ article 16 de l’Ordre 9/2021 de 7 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 

de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura 

i Esport especifica les funcions assignades als serveis d’Inclusió Educativa i el Servei de 

personal no docent d’atenció educativa respectivament. L’article 36 atribueix la gestió 

dels assumptes de personal no docent economicoadministratius a les secretaries 

territorials de cadascuna de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport  
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La publicació Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació 

educativa i professional en el sistema educatiu valencià emmarca i possibilita l’adscripció 

orgànica del personal  no docent  adscrit als serveis psicopedagògics escolars  als 

centres docents de titularitat de la Generalitat, en les condicions que es negocien, d’acord 

amb les previsions de la llei reguladora de la funció pública valenciana i la resta de 

normativa vigent en matèria de funció pública, tot respectant els pactes subscrits en 

matèria de condicions de treball per al personal educador d’educació especial i el 

personal fisioterapeuta. 

En desenvolupament de la disposició addicional sisena de l’esmentat decret , la 

Resolució de 4 d’agost de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es 

dona publicitat a l’acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l’adscripció 

orgànica del personal no docent que està adscrit als serveis psicopedagògics escolars, 

estableix els criteris que hauran de regir les adscripcions orgàniques  del personal 

educador i fisioterapeuta i treballador social i els criteris per a l’adscripció del personal 

educador d’educació especial i fisioterapeuta davant situacions sobrevingudes, donant 

cobertura a les noves propostes d’adscripcions orgàniques en els Centres d’Educació 

Especial com a centres de recursos.  

Per tal de contextualitzar i adequar les actuacions al nou marc normatiu i en funció de 

les competències atribuïdes a la direcció general d’Inclusió Educativa a l’article 10 del 

Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i 

funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dicte les instruccions següents: 

 

Primera. Objecte i àmbit d’aplicació 

1. L’objecte d’aquesta instrucció és regular els procediments de: 

- Acreditació de la necessitat de personal educador d’educació especial per part del 

personal de l’orientació educativa dels centres educatius. 

- Comunicació davant situacions sobrevingudes per part de les direccions dels centres 

educatius. 

- Propostes de redistribució, ampliació de la jornada, creació o amortització de llocs per 

part de les inspeccions territorials d’educació. 
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2. L’àmbit d’aplicació d’aquesta instrucció són els centres educatius públics de titularitat 

de la Generalitat Valenciana, tot considerant que el personal educador d’educació 

especial és personal que administrativament depèn de la Direcció General de Funció 

Pública i, per tant, exerceix les seues funcions en aquests tipus de centres. 

 

Segona. Criteris d’acreditació i de priorització de la necessitat de suport de 

personal educador d’educació especial  

2.1. Acreditació de la necessitat de suport de personal educador d’educació 

especial 

1. D’acord amb l’Ordre 20/2019, per a l’atenció del personal educador d’educació 

especial és requisit que l’alumnat dispose d’un informe sociopsicopedagògic realitzat per 

un equip, departament o gabinet d’orientació, que propose aquest tipus de suport, 

vinculat a un «programa personalitzat per al desenvolupament de l’autonomia personal». 

L’informe ha d’especificar la intensitat del suport i les tasques concretes que ha de 

realitzar, tot considerant que aquest personal no té funcions docents. Ha d’estar 

actualitzat en ITACA 3 i, a l’apartat «Justificació i orientacions per al desenvolupament i 

avaluació de les mesures proposades», s'especificarà la durada i els criteris per a la 

retirada d’aquest suport, sempre des de la consideració que l’objectiu és afavorir la 

màxima autonomia possible en les activitats de la vida diària.  

2. Amb caràcter general, per a justificar la necessitat de l’atenció del personal educador 

d’educació especial, és recomanable que s'acredite la situació de discapacitat mitjançant 

certificació acreditativa d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% i dictamen tècnic 

facultatiu vigent, cosa que ha de ser requisit a partir de l’ensenyament secundari, llevat 

de situacions degudament justificades. En el cas que la sol·licitud del certificat de 

discapacitat es trobe en tràmit, s'adjuntarà una còpia de la sol·licitud i els corresponents 

informes mèdics presentats per a la valoració. En el defecte del certificat de discapacitat, 

s’hauran d’aportar els informes de l’especialista mèdic corresponent que acrediten 

aquesta situació. 

3. Les necessitats de suport d’una altra persona en les tasques de la vida diària i el grau 

de dependència s’han de justificar amb la documentació acreditativa del reconeixement 
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de la situació de dependència o, en cas que no en tinga, mitjançant els resultats de les 

escales de conducta adaptativa, que han de possibilitar la comparació i assimilació als 

criteris especificats en l’apartat 2.2 d’aquesta instrucció. En el cas que el reconeixement 

de la situació de dependència es trobe en tràmit, s'adjuntarà una còpia de la sol·licitud i 

dels informes corresponents que s’hagen presentat per a la valoració. 

4. En qualsevol moment del procediment, la inspecció d’educació o la Direcció General 

d’Inclusió Educativa podran requerir a la direcció del centre el Pla d’Actuació 

Personalitzat (PAP) de l’alumnat, que incloga les directrius del programa personalitzat 

per al desenvolupament de l’autonomia personal. 

2.2. Criteris per a prioritzar el suport de personal educador d’educació especial 

1. La intervenció del personal educador d’educació especial ha d’estar vinculada al fet 

que: 

a) L’alumnat presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat que 

impliquen limitacions significatives en l’autonomia personal, d’acord amb allò que seria 

esperable per l’edat. 

b) Les limitacions en l’autonomia personal fan que l’alumnat requerisca l'ajuda d'una altra 

persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. 

c) Es justifica, amb evidències, que no són suficients altres mesures d’accessibilitat que 

poden facilitar l’autonomia: accessibilitat de l’entorn, suports personals naturals 

(professorat, grup d’iguals, personal del centre, etc.), provisió de productes de suport, 

etc. 

2. La intensitat del suport es determina segons la necessitat que tinga l’alumnat d'ajuda 

d'una altra persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, tenint en 

compte les equivalències amb el barem de valoració de la dependència (BVD): 

- Intensitat baixa (grau I: dependència moderada): l’alumnat necessita ajuda per a 

realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada durant la 

jornada escolar diària o té necessitats de suport intermitent. Es correspon a una 

puntuació final del BVD de 25 a 49 punts. 

- Intensitat mitjana (grau II: dependència severa): l’alumnat necessita ajuda per a realitzar 

diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades durant la jornada 
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escolar diària, però no requereix el suport permanent d'una persona cuidadora. Es 

correspon a una puntuació final del BVD de 50 a 74 punts. 

- Intensitat alta (grau III: gran dependència): l’alumnat necessita ajuda per a realitzar 

diverses activitats bàsiques de la vida diària vàries vegades durant la jornada escolar 

diària i, per la seua pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial 

necessita el suport indispensable i continu d'una altra persona. Es correspon a una 

puntuació final del BVD de 75 a 100 punts. 

3. Per a establir el suport del personal educador i les prioritats de la intervenció amb 

l’alumnat es tindran en compte els aspectes següents: 

a) Intensitat del suport. 

b) Tipus de tasca en relació a l’autonomia personal i tipus d’ajuda (ajuda física, 

instruccions, supervisió). 

c) Condicions d’accessibilitat complementàries i/o alternatives per fomentar l’autonomia. 

 

Tercera. Comunicació de la necessitat sobrevinguda o absència de necessitat per 

part de la direcció del centre educatiu  

La direcció del centre educatiu comunicarà a la inspecció d’educació de zona, de manera 

telemàtica mitjançant l’annex I, la necessitat sobrevinguda o l’absència de necessitat, 

quan es produïsquen alguna de les situacions següents: 

a) El centre té escolaritzat alumnat amb necessitat de suport de personal educador 

d’educació especial i no disposa del lloc o, disposant-ne, té situacions sobrevingudes 

que requereixen un increment d’aquest personal. 

b) El centre disposa d’un o més llocs de personal educador d’educació especial, però no 

té alumnat que requereix aquest suport, perquè ha deixat de necessitar-lo, no s’hi troba 

escolaritzat en el centre o  requereix una atenció menor. 
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Quarta. Propostes de redistribució, ampliació o creació de llocs per part de les 

inspeccions  territorials d’educació 

4.1. Criteris generals comuns a tots els procediments 

1. D’acord amb allò previst en l’article 1.g de l’Ordre 9/2021, la inspecció d’educació 

participarà en l’estudi de les necessitats educatives i en la planificació, la coordinació, la 

gestió i la supervisió dels recursos corresponents. 

2. L’elaboració de les propostes suposarà la realització de les actuacions següents, per 

part de les inspeccions territorials d’educació: 

a) Seguiment de la intervenció del personal educador d’educació especial en els centres 

educatius  i compliment de les funcions reflectides a l’apartat tercer de la Resolució de 9 

de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques. 

b) Supervisió de  les necessitats de suport  de personal educador d’educació especial en 

els moments de transició entre etapes, amb la informació aportada pels centres i pel 

personal d’orientació educativa. 

c) Comprovació, quan s’ha de fer una proposta de redistribució, ampliació o creació de 

llocs, que l’alumnat disposa de la documentació següent: 

- Informe sociopsicopedagògic actualitzat en ITACA 3 que proposa un «programa 

personalitzat per al desenvolupament de l’autonomia personal», amb indicació de la 

intensitat del suport i les tasques que ha de realitzar el personal educador d’educació 

especial. 

- Pla d’actuació personalitzat, que concreta el programa per al desenvolupament de 

l’autonomia personal, en el cas d’estar escolaritzat. 

3. En tots els casos, la persona inspectora coordinadora de l’àrea d’inclusió educativa, 

realitzades les comprovacions adients, traslladarà al Servei d’Inclusió Educativa les 

propostes mitjançant l’annex III, per registre departamental, fins que s’implemente el 

procediment de manera telemàtica. Aquestes s’han de fer en previsió del curs següent, 

mitjançant l’annex III, abans de 15 de maig. 

4. Excepcionalment, podran fer-se propostes al llarg del curs, quan hi haja situacions 

sobrevingudes degudament justificades que no estigueren previstes. Per a això, 
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s’utilitzaran els mateixos procediments especificats en aquesta instrucció, utilitzant 

l’annex II. 

4.2. Redistribució del personal educador d’educació especial  

1. Les inspeccions territorials d’educació, en aplicació de l’apartat 3.5 de la Resolució de 

9 de juliol de 2018, del Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats sobre millores de condició de treball del personal educador 

d’educació especial, proposaran la distribució de la jornada laboral del personal educador 

que haja de prestar serveis en diferents centres. Per a realitzar aquesta tasca, podran 

consultar el personal d’orientació educativa i les direccions dels centres educatius 

implicats i comptar amb la col·laboració de la persona coordinadora territorial de 

l’orientació. 

2. Les propostes de redistribució de llocs respectaran els criteris especificats a l’Annex 

III de la Resolució de 4 d’agost de 2021, del director general de Funció Pública per a 

l’adscripció del personal educador d’educació especial i fisioterapeuta davant situacions 

sobrevingudes. 

3. Des de la Direcció General d’Inclusió Educativa, a través del Servei de Personal No 

Docent d’Atenció Educativa, es traslladarà el sentit de la proposta a cada Direcció 

Territorial d’Educació de referència perquè es realitzen els tràmits administratius adients, 

en aplicació de l’article 36 de l’Ordre 9/2021, i es comunique a les direccions dels centres 

educatius, al personal educador d’educació especial implicat en la proposta i a la 

inspecció d’educació. 

4. Les propostes de redistribució poden partir de les situacions d’adscripció següents: 

A) Personal educador d’educació especial adscrit orgànicament a un centre educatiu. 

B) Personal educador d’educació especial adscrit orgànicament a un Centre d’Educació 

Especial com a centre de recursos (CEE-R) 

4.2.1. Personal educador d’educació especial adscrit orgànicament a un centre 

educatiu 

Aquestes propostes poden suposar un canvi funcional o orgànic, en les condicions 

següents: 
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a) Si la necessitat es troba en un centre educatiu situat en la mateixa localitat on està 

adscrit el lloc, es proposarà un canvi d’adscripció funcional. Aquesta proposta requerirà 

l’audiència de la persona interessada. 

b) Si la necessitat es troba en un centre educatiu situat en una altra localitat, es proposarà 

el canvi d’adscripció orgànica al CEE-R que corresponga per zona, amb adscripció 

funcional al centre o centres on prestarà els serveis. Els canvis d’adscripció no superaran 

els 30 km entre l’adscripció funcional actual i la nova proposta, així com el radi de 30 km 

des del CEE-R. Aquesta proposta requerirà la conformitat de la persona interessada 

(Annex IV). 

Quan la distància entre el centre on es troba la necessitat i el CEE-R supera el radi de 

30 km, es podrà realitzar l’adscripció orgànica al centre. 

4.2.2 Personal educador d’educació especial adscrit orgànicament a un centre 

d’educació especial com a centre de recursos (CEE-R) 

Aquestes propostes suposaran una canvi funcional a altre centre dins de la mateixa zona 

d’actuació del CEE-R, en les condicions següents: 

a) Els canvis d’adscripció no podran superar els 30 km entre l’adscripció funcional actual 

i la nova proposta, així com el radi de 30 km des del CEE-R. 

b) Aquesta proposta requerirà l’audiència de la persona interessada. 

4.3. Ampliació de llocs  

1. Aquest procediment s’aplica quan es donen simultàniament totes les situacions 

següents: 

a) Es disposa d’un lloc al 50% de la jornada amb adscripció orgànica al mateix centre, a 

centres d’una mateixa localitat o al CEE-R. 

b) El centre té escolaritzat alumnat que requereix el suport de personal educador 

d’educació especial. Per al curs següent, es preveu un increment d’alumnat amb 

necessitat d’aquest recurs, en el mateix centre, en un altre centre educatiu de la localitat 

o, de manera molt excepcional i degudament justificada, en altre centre educatiu d’una 

altra localitat més pròxima dins de l’àmbit del CEE-R.  
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c) Havent aplicat el procediment de redistribució especificat al punt 4.2, no es disposa de 

cap lloc que puga atendre les necessitats detectades. 

d) La persona que ocupa el lloc dona la seua conformitat d’ampliació de la jornada 

mitjançant l’annex IV. 

2. Des de la Direcció General d’Inclusió Educativa, a través del Servei de Personal No 

Docent d’Atenció Educativa, es traslladarà l’autorització de la proposta a cada Direcció 

Territorial d’Educació de referència perquè es realitzen els tràmits administratius adients, 

en aplicació de l’article 36 de l’Ordre 9/2021, i la comunicació a les direccions dels centres 

educatius, al personal educador d’educació especial implicat en la proposta i a la 

inspecció d’educació. 

4.4. Creació de llocs 

1. Aquest procediment s’aplica quan es donen simultàniament totes les situacions 

següents: 

a) El centre té escolaritzat alumnat que requereix el suport de personal educador 

d’educació especial i no disposa del lloc o, disposant-ne, es preveu, per al curs següent, 

un increment d’alumnat amb necessitat d’aquest recurs. 

b) Havent aplicat el procediment de redistribució especificat en el punt 4.2, no es disposa 

de cap lloc que puga atendre les necessitats detectades. 

c) No hi ha cap lloc a la zona que es puga ampliar o, havent-lo, no pot donar resposta a 

la totalitat de les necessitats del centre o la persona que l’ocupa no signa la conformitat 

perquè s’amplie la jornada. 

2. En el cas de la creació de llocs de personal educador d’educació especial en centres 

d’educació especial i en unitats específiques en centres ordinaris, es tindran en compte 

les instruccions subscrites per la secretaria autonòmica d’Educació i Formació 

Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la 

composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de 

titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària 

i educació especial per a cada curs escolar. 

3. Les propostes de creació de llocs han d’estar degudament justificades i prioritzades 

d’acord amb les indicacions dels apartats 2.1 i 2.2.  
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4. Una vegada analitzades les necessitats de la zona, es podrà proposar la creació de 

llocs mitjançant alguna de les opcions següents: 

a) Amb adscripció orgànica a un centre educatiu amb àmbit d’actuació a la localitat, a 

una unitat específica de catàleg ubicada en un centre ordinari o a un centre educatiu 

ordinari especialitzat d’alumnat amb discapacitat motriu. 

b) Amb adscripció orgànica a un centre d’educació especial com a centre de recursos, 

amb àmbit d’actuació a la zona d’influència del CEE-R, que especifica l’annex II de la 

Resolució de 4 d’agost de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es 

dona publicitat a l’Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l’adscripció 

orgànica del personal no docent que està adscrit als serveis psicopedagògics escolars. 

 

Cinquena. Amortització de llocs 

1. Aquest procediment s’aplica quan es donen simultàniament les dues situacions 

següents: 

a) El centre disposa d’un o més llocs de personal educador d’educació especial, però no 

disposa d’alumnat que requereix aquest suport o, disposant-ne, ha deixat de necessitar-

lo o requereix una atenció menor. Aquesta reducció de necessitats no justifica el 

manteniment del lloc o dels llocs. 

b) Després de la valoració de necessitats, no hi ha altres centres de la localitat o de la 

zona d’actuació del centre de recursos que requereixen aquest personal. 

2. La Direcció Territorial d’Educació remetrà a la Direcció General d’Inclusió Educativa 

les propostes d’amortització de llocs subscrites per la persona inspectora coordinadora 

de l’àrea d’inclusió educativa i amb el vistiplau del cap o la cap de la inspecció territorial, 

per registre departamental, mentre s’implementa el procediment de manera telemàtica. 

3. La Direcció General d’Inclusió Educativa traslladarà les propostes d’amortització dels 

llocs a la Direcció General de Funció Pública perquè emeta la resolució estimatòria 

d’amortització dels llocs i l’envie a la Direcció Territorial d’Educació de referència per a 

les gestions administratives pertinents.  
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Sisena. Consideracions finals 

1. Les direccions dels centres educatius han de registrar a ITACA, en els camps 

corresponents, les dades relatives al personal educador d’educació especial. 

2. Les gestions sobre petició de substitucions i/o cobertura de llocs es realitzarà a 

través de la plataforma OVICE. En la petició s’ha d’ indicar necessàriament el 

nombre de lloc del personal educador d’educació especial.  

3. El manual d’ús d’OVICE es troba allotjat al web de la Direcció General d’Inclusió 

Educativa: 

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172998495/OVICE_Procediment_cobertura

_substitucions_vacants_pnd.pdf 
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