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Instrucció de 2 de febrer de 2022, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es publica 

el calendari de procediments que afecten l’escolarització de l’alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu i necessitats de compensació de desigualtats del curs 2022-23. 

 

La disposició final primera de la Resolució de 23 de desembre de 2021, de la directora general d’Inclusió 

Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i la identificació de les necessitats 

específiques de suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats (DOGV núm. 9244 de 

28.12.2021), estableix que la Direcció General d’Inclusió Educativa publicarà anualment el calendari de 

procediments administratius que estiguen afectats per la identificació de les necessitats específiques de 

suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats i els terminis per a l’actualització de les 

dades en ITACA 3. 

La tramitació de procediments, les propostes de mesures i l’actualització de dades en el mòdul d’inclusió 

d’ITACA 3 no s’han de realitzar en el cas de l’alumnat escolaritzat que ja disposa d’aquesta informació 

actualitzada en ITACA 3, llevat dels supòsits contemplats en el resolc 5.11 de la Resolució de 23 de 

desembre de 2021. 

D’acord amb això, es procedeix a publicar el calendari de procediments que s’han de realitzar el curs 

2021/22, en previsió del curs 2022/23. 

 

1. Incorporació en el mòdul d’inclusió d’ITACA 3 de les dades de l’alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu (NESE) i necessitats de compensació de desigualtats (NCD) 

Motiu Procediments i mesures Termini Responsable 

1) Identificació 
de NESE 

Revisió de NESE de l’alumnat que està escolaritzat, si 
hi ha variacions 

Fins al 28 de 
març de 2022 

Orientador/a 

 

Identificació de NEE a l’inici de l’escolarització (afecta la 
reserva de llocs escolars en el procés d’admissió) 

Fins al 28 de 
març de 2022 

2) Identificació 
de NCD 

Revisió de NCD de l’alumnat que està escolaritzat, si hi 
ha variacions 

Fins al 28 de 
febrer de 2022 

Direcció 

Registre de NCD a l’inici de l’escolarització (afecta la 
reserva de llocs escolars en el procés d’admissió) 

28 de març de 
2022 

3) Mesures de 
resposta 

Mesures que afecten procediments d’escolarització i 
admissió de l’alumnat amb NEE per al curs 2022/23: 

▪ Reducció de ràtio  

▪ Flexibilització en l’inici de l’escolarització en el segon 
cicle d’educació infantil per a alumnat amb 
necessitats educatives especials o retard maduratiu 

Fins al 28 de 
març de 2022 

Flexibilització 
altes 
capacitats: 1 a 
30 d’abril de 
2022 (art. 37 

Informe 
sociopsicopedag: 
Orientador/a 

Tramitació: 
direcció centre / 
UEO 
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▪ Pròrroga de permanència d’un any més en el segon 
cicle d’Educació Infantil per a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials 

▪ Pròrroga de l’escolarització en l’ensenyament 
obligatori per a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials 

▪ Pròrroga de permanència en les unitats específiques 
ubicades en centres d'Educació Secundària 
Obligatòria 

▪ Flexibilització de la durada de l'etapa per a l'alumnat 
amb altes capacitats intel·lectuals 

Ordre 
20/2019) 

Mesures grupals per a l’aprenentatge vinculades a 

programes específics: 

▪ Programes formatius de qualificació bàsica adaptada 

(PFQB NEE) 

Fins al 30 de 
març de 2022 

Orientador/a 

Mesures que requereixen la intervenció de personal 
especialitzat de suport 

Fins al 30 de 
març de 2022 

Orientador/a 

Programes d’ensenyament intensiu per a l’aprenentatge 
lingüístic (alumnat nouvingut amb desconeixement greu 
de les llengües d’aprenentatge) 1 

Fins al 30 de 
març de 2022 

Tutor/a 

4) Accessibilitat Tramitació de productes individuals de suport per a 
alumnat amb NEE que està escolaritzat 

En el moment 
en què siga 
necessari 

Direcció, d’acord 
amb la proposta 
de l’informe 
sociopsicopedag. 

Tramitació de productes individuals de suport per a 
alumnat amb NEE que inicia l’escolarització 

Una vegada 
matriculat, 
abans de 
l’inici del curs 
2022/23 

Adaptacions d’accés a les PAU 2022:  

- Informes sociopsicopedagògics 

- Enviament a les universitats 

Fins al 21 de 
febrer de 2022 

Orientador/a 

Fins a l’1 de 
març de 2022 

Direcció 

5) Modalitat 
d’escolarització 

Centres d’educació especial i unitats específiques Fins al 28 de 
març de 2021 

Informe 
sociopsicopedag: 
Orientador/a 

Tramitació: 
direcció centre / 
UEO 

Centres educatius ordinaris especialitzats d’alumnat 
amb discapacitat motriu 

Fins al 28 de 
març de 2021 

Eliminació de la modalitat d’escolarització (art. 46.5 
Ordre 20/2019) 

Fins al 28 de 
març de 2021 

 
1 S’ha de registrar en l’apartat de mesures de nivell III d’ITACA 3. Aquests programes estan destinats a l’alumnat que s’ha 
incorporat de forma tardana al sistema educatiu valencià, per procedir d’altres països o per qualsevol altre motiu i, per aquesta raó, 
presenta un desconeixement greu d’una o de les dues llengües d’aprenentatge. No cal informe psicopedagògic si no té altres 
NESE (art. 17 d’Ordre 20/2019, resolc 8.7 de Resolució 23/12/21). 
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6) Revisió 
avaluació 
sociopsicopedag. 

Canvi d’etapa Abans que 
finalitze el 
termini 
d’admissió 

Orientador/a 

 

 

2. Personal educador d’educació especial i personal fisioterapeuta educatiu 

Els informes sociopsicopedagògics que proposen el suport de personal educador d’educació especial i 

de personal fisioterapeuta educatiu s’han de realitzar fins al 31 de març de 2022, tenint en compte els 

criteris de la Resolució de 23 de desembre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa. 

Les direccions territorials d’Educació remetran a la Direcció General d’Inclusió Educativa les propostes 

de provisió d’aquest personal, abans del 15 de maig de 2022, d’acord amb la 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 del llocs de personal educador d’educació especial en 

centres docents de titularitat de la generalitat. 

 

 

3. Tramitació i autorització de mesures per l’Administració educativa 

Les direccions/titularitats dels centres docents i de la unitat especialitzada d’orientació, segons el cas, 

han de tramitar les mesures que, d’acord amb l’Ordre 20/2019 i el resolc onzé de la Resolució de 23 de 

desembre de 2021, requereixen autorització per resolució de l’Administració educativa, fins a l’1 d’abril de 

2022. 

La mesura de flexibilització de la durada de l’etapa per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals es 

pot sol·licitar, d’acord amb l’Ordre 20/2019, de l’1 al 30 d’abril de 2022. 

Els tràmits que estiguen implementats en el mòdul d’inclusió d’ITACA 3 es realitzaran únicament a través 
d’aquesta via. 

Els òrgans competents disposen fins al 30 d’abril de 2022 per a resoldre l’autorització d’aquestes 

mesures. 

Mesura Òrgan competent Implementat 
en ITACA 

Determinació o revisió de la modalitat d’escolarització Direcció Territorial 
d’Educació 

SÍ 

Reducció de ràtio Direcció Territorial 
d’Educació 

SÍ 

Flexibilització en l’inici de l’escolarització en el segon cicle 
d’educació infantil per a alumnat amb necessitats educatives 
especials o retard maduratiu 

Direcció Territorial 
d’Educació 

SÍ 

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

Direcció Territorial 
d’Educació 

SÍ 
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Pròrroga de permanència en les unitats específiques 
ubicades en centres d’educació secundària obligatòria 

Direcció Territorial 
d’Educació 

SÍ 

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

Direcció Territorial 
d’Educació 

NO 

Accessibilitat personalitzada amb mitjans específics o 
singulars: provisió de productes de suport per l’alumnat amb 
necessitats educatives especials 

Direcció General 
d’Inclusió Educativa 

OVICE 

Exempcions de qualificació en batxillerat per a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials 

Direcció General 
d’Innovació 
Educativa i 
Ordenació 

NO 
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