
 
 

 

 
 

 

Resolució del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional per la qual s’assigna 
dotació de professorat addicional als centres docents de titularitat de la Generalitat per al 
desenvolupament del programa de Cooperació Territorial de Benestar Emocional  en l’àmbit 
educatiu  

 

Per Resolució de 14 de desembre de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, es publica l'Acord 
de la Conferència Sectorial d'Educació de 2 de novembre de 2022, amb la proposta de distribució 
territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per Comunitats Autònomes destinats al 
desenvolupament d’un Programa de Benestar Emocional en l'àmbit educatiu, en l'exercici 
pressupostari 2022. 
 
Aquest programa es dissenya en sintonia amb les línies de l'Estratègia Nacional de Salut Mental, 
amb l'objectiu d'ajudar a cobrir les necessitats d'atenció que l'alumnat puga mostrar en els camps 
del benestar emocional i salut mental des de la perspectiva de la intervenció educativa. 
En aquest sentit, en la seua elaboració s'ha tingut en especial consideració les intencions de la línia 
estratègica 5, dins l'Estratègia Nacional de Salut Mental, sobre la salut mental en la infància i en 
l'adolescència, en què es destaca que, en l' àmbit escolar, resulta fonamental contribuir a crear un 
sentit de pertinença que faça que l’alumnat se senta connectat i benvingut, enfortint la seua identitat 
i autoestima. 
 
És igualment important desenvolupar les competències de resiliència i superació, promoure 
comportaments positius com el respecte, la responsabilitat i l'amabilitat amb amics i éssers estimats, 
ja que això contribueix a augmentar el benestar mental. 
 
Les actuacions del programa també s’harmonitzen amb les accions prioritàries recollides en el 
Programa d'Acció de Salut Mental 2022-2024, destacant específicament la prevenció, detecció 
precoç i atenció a la conducta suïcida.  
 
L'objectiu 8 del programa planteja a més a més, l'augment dels recursos humans en les seccions i 
departaments de suport i orientació escolar, tenint en compte les particularitats i diferències pròpies 
en les estructures de cada administració educativa autonòmica, orientades a la intervenció en el 
camp de la promoció del benestar emocional i de la salut mental de la població escolar. 
 
Davant aquest plantejament, cal determinar el perfil de centres educatius que incrementaran la 
dotació de personal, tot tenint en compte els objectius, actuacions i destinataris al qual va adreçat 
el programa.  
  
Per tant i en l’exercici de les atribucions conferides pel Decret 173/2020 de 30 d'octubre del Consell 
d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i com a 
òrgan directiu responsable de l’execució de les actuacions que es deriven del desenvolupament del 
programa, dicte la següent Resolució:  
 

Primer. Objecte 
La present resolució té per objecte assignar una dotació addicional de professorat per al 
desenvolupament del programa de Benestar emocional en l’àmbit educatiu en els centres educatius 
que es relacionen a l’Annex I. 
 
 
 

CSV:NELB8S5S:KPBHMMMI:ZY8S8X9S URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NELB8S5S:KPBHMMMI:ZY8S8X9S



 
 

 

 
 
Segon. Destinataris 
Obtindran aquesta dotació addicional els centres educatius de titularitat de la Generalitat que 
imparteixen Educació Secundaria Obligatòria, Batxillerat i Formació professional relacionats a 
l’annex I. 
Aquests centres han estat seleccionats seguint els criteris següents: 
 
a) Nombre de situacions d'ideacions suïcides, temptatives de suïcidi i consumats en el mateix centre 
d’acord amb la informació obtinguda del registre d’incidències  PREVI en el primer trimestre del curs 
escolar 2022/23. 
b) Relació del nombre de situacions detectades en proporció de l’alumnat matriculat al centre 
educatiu. 
 
Tercer. Objectius 
Aquest programa té els objectius generals següents: 

a) Desenvolupar un programa d’aprenentatge socioemocional en l’àmbit educatiu. 
b) Recolzar les actuacions d'observació, vigilància i acompanyament als equips d'intervenció en 
l'aplicació del protocol d'autolesions i conductes suïcides.  
 
Quart. Actuacions del personal  
Donat el caràcter finalista del programa, el personal assignat en el programa realitzarà actuacions 
encaminades a l’assoliment dels objectius del programa en diferents dimensions:  
a) Contextualització i disseny del programa d' aprenentatge socioemocional en l'àmbit educatiu a 

través de l' acció tutorial. 

b) Actuacions d’assessorament i acompanyament en l’aplicació del protocol d'autolesions i 

ideacions suïcides, en coordinació amb la unitat especialitzada d’orientació de convivència i 

conducta, en centres amb alta detecció de situacions d'alumnat amb ideacions y temptatives de 

suïcidi, als departaments d’orientació, als equips directius, als equips d’intervenció dels centres, a 

les unitats educatives terapèutiques i a les agrupacions d’orientació de zona. 

 
Quint. Compromisos  
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,  a través de la unitat especialitzada d’orientació de 
l’àmbit de convivència i conducta, facilitarà al personal assignat a cada centre educatiu  la 
informació, assessorament i acompanyament necessari per a la realització de les seues actuacions. 
 
Els centres educatius relacionats es comprometran a que aquest personal realitze les actuacions 
del programa així com a complimentar i a enviar a l'Administració la documentació justificativa 
següent: 
a) Document de participació en el desenvolupament de les actuacions del programa, signat per la 
direcció del centre. 
b) Formulari de seguiment del resultat de les intervencions realitzades. 
 
El personal docent assignat haurà de complimentar la documentació següent: Document signat per 
part del personal adscrit al programa de reconeixement del finançament de les seues retribucions i 
del període realització de les actuacions.  
 
Per poder realitzar el seguiment i la gestió del programa, els centres educatius hauran d’enviar la 
documentació a l’adreça de correu orientacio@gva.es  
 
Sext. Seguiment i avaluació  
S’estableix la Subdirecció General d’Inclusió Educativa de la Direcció General d’Inclusió Educativa 
com a òrgan tècnic de referència per a fer el seguiment i avaluació del programa. 
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La Inspecció d'Educació supervisarà, dins de les seues competències, el funcionament correcte del 
programa. 
 
Vuité. Finançament de les actuacions 
Les dotacions de personal estan finançades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional a 
través del crèdit pressupostari 18.04.322L 450. 
El pressupost assignat a la Comunitat Valenciana és de 546.359,00 euros que seran executats 
durant  l’exercici 2023 a càrrec de les aplicacions  pressupostàries 422.30 i 422.20. 
 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, només caldrà interposar recurs 
d'alçada davant l'honorable consellera de Justícia, Interior i Administració Pública en el termini d'un 
mes, tot això de conformitat amb el que es disposa pels articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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ANNEX I  
  

Relació de centres docents amb indicació dels llocs proposats per al desenvolupament de les 
actuacions del Programa de Cooperació territorial de Benestar emocional a l’àmbit educatiu  

  
 
 

Codi   Centro  Localitat  Recursos Personals  

46402655  UEO València  València  
3 professionals d' Educació 
Primària + 1 professionals 

d'Educació Secundària  

03403056  UEO Dènia  Seu de Benidorm  
Orientadora amb perfil clínic que 

atendrà la UET de Benidorm   

46022543 IES La Vereda 
IES Ausiàs March 

Pobla De Vallbona 
(La) 

Manises 

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -   46022580 

46018989 IES La Garrigosa 
IES  Tavernes 

Blanques 

Meliana 
Tavernes Blanques 

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -   46022191 

46022211 IES Marjana Chiva 
1 professional d'orientació 

educativa  

46007190 IES Número 1 Requena 
1 professional d'orientació 

educativa  

46016361 IES La Moreria Mislata 
1 professional d'orientació 

educativa 

46023225  
IES Clara Campoamor 

 
IES Músic Martín I 

Soler 

Alaquàs  
1 professional d'orientació 

educativa – lloc compartit  -   46022889 Mislata 

46012987 IES Cid Campeador 
IES El Cabanyal 

València 
1 professional d'orientació 

educativa – lloc compartit  -   46013050 

46001217 IES Bernat Guinovart 
IES Almussafes 

Algemesí 
Almussafes 

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -   46022609 

46019003 IES de Sedaví 
IES Jordi de Sant Jordi 

Sedaví 
València 

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -   46012951 

46015538 CIPFP Faitanar 
IES La Senda 

Quart de Poblet 
1 professional d'orientació 

educativa – lloc compartit  -   46019684 

46022831 IES D'Albal 
IES LA Sènia 

Albal 
Paiporta 

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -   46017675 

46006100 IES L'Estació Ontinyent 
1 professional d'orientació 

educativa  
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46013104 CIPFP Vicente Blasco 
Ibañez 

IES Conselleria 
València 

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -   46022257 

46004772 IES Josep de Ribera 
IES Doctor Simarro 

Lacabra 
Xàtiva 

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -   46018692 

3003966  
3013340  

IES Canónigo 
Manchón  

IES Tháder   

Crevillent   
Orihuela  

1 professional d'orientació 
educativa – lloc compartit  -  

3014575  IES Mare Nostrum  Torrevieja  
1 professional d' orientació 

educativa  

3009233  
IES Hermanos 

Amorós  
Villena   

1 professional d' orientació 
educativa  

3010132  
3015129  

IES Pere Maria Orts i 
Bosch  

IES Mediterrània  
Benidorm  

1 professional d'orientació 
educativa – plaça compartida  

3010119  
3001891  

IES Virgen Del 
Remedio  

IES Miguel 
Hernández    

Alacant   

1 professional d'orientació 
educativa – plaça compartida  

3015038  
3011616  

IES Radio Exterior  
IES San Blas  

Alacant  
1 professional d'orientació 

educativa – plaça compartida  

3005082  
3014538  

IES Sixto Marco   
IES Misteri d'Elx  

Elx  
1 professional d'orientació 

educativa – plaça compartida  

3014851  IES La Encantá  Rojales  
1 professional d' orientació 

educativa  

3014460  
3013765 

IES Las Lomas  
IES Playa de San juan 

Alacant  
1 professional d'orientació 

educativa – plaça compartida  

3010831 
3013716 

IES Altaia 
IES IFACH 

Altea 
Calp 

1 professional d'orientació 
educativa – plaça compartida  

3010821 
3014502 

IES Azud de Alfeitami 
IES Catral 

Almoradí 
Catral 

1 professional d'orientació 
educativa – plaça compartida  

12000251  IES Álvaro Falomir  Almassora  
1 professional d' orientació 

educativa  

12005374  
12004205  

IES Juan Bautista 
Porcar  

IES Vicent Castell I 
Doménech  

Castelló De La Plana  

1 professional d'orientació 
educativa – plaça compartida  

12001307 
12004217 

IES Politècnic 
IES El Caminàs 

Castelló De La Plana 

1 professional d'orientació 
educativa – plaça compartida  
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