
CONSULTA PÚBLICA 

Projecte de Decret, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i professional en el 

sistema educatiu valencià.                                                                                                                               

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’estableix una consulta 

pública, a través del portal web de l'administració competent, per a recavar l'opinió dels sectors i 

de la ciutadania sobre la futura norma, que està en procés d’elaboració.

Cal tindre en compte que la versió prèvia d’un projecte normatiu recull la proposta inicial de 

l’Administració en un àmbit determinat, la qual ha d’anar enriquint-se o modificant-se a partir de les

aportacions fetes des dels diferents sectors.

Les aportacions i opinions al projecte de decret poden remetre's en el termini de quinze dies 

naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de la present consulta pública, fins al 16 de 

febrer de 2021, a l'adreça de correu electrònic: decretorientacio@gva.es

Així mateix, poden consultar informació sobre la norma en l’espai web de la Direcció General 

d’Inclusió Educativa, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

http://www.ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/organitzacio-de-l-orientacio 

A aquest efecte es presenta la informació necessària sobre el futur projecte:

Antecedents de la 

norma

Decret 136/1984, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, pel qual es creen els Serveis Psicopedagògics Escolars.

Decret 131/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els 

serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i 

professional.

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els 

principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

Ordre de 10 de març de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la 
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qual es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics del 

funcionament dels serveis psicopedagògics escolars de sector.

Ordre 1/2019, de 8 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, per la qual s'estructuren els serveis psicopedagògics 

escolars i es desplega el Decret 104/2018, de 27 de juliol.

Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de 

l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen 

ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 

Professional.

Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de 

l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen 

ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària regula 

l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen 

ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària.

Problemes que es 

pretenen solucionar

Cal avançar cap a un model d’orientació educativa de proximitat i 

contextualitzat, integrant els professionals de l’orientació educativa en 

l’estructura dels centres docents, sense renunciar a estratègies de gestió 

conjunta i col·laboració amb altres professionals.

El professorat d’orientació educativa que atén els centres d’educació 

infantil i primària i els centres d’educació especial, en tant que extern al 

centre participa en la comissió de coordinació pedagògica, però no forma 

part de la resta d’estructures de coordinació i participació docent.

S’ha de millorar la coordinació i el treball en xarxa, dins i fora del centre i 

en tots els nivells educatius, entre tot el personal que forma part de les 

estructures de l’orientació educativa i tots els agents que intervenen en el 

fet educatiu. Cal consolidar equips interprofessionals dins dels centres 

docents.

Es necessari unificar les condicions laborals entre el professorat 

d’orientació educativa que intervé en les etapes d’educació infantil i 

primària i en l’etapa de secundària.
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Aconseguir una millor eficiència en la gestió dels serveis públics.

Cal unificar i concretar en un pla general, dissenyat des de l’Administració 

educativa, les línies d’actuació prioritàries que, en l’àmbit de l’orientació i la

tutoria, han de desenvolupar els centres docents.

És necessari desenvolupar reglamentàriament les unitats educatives 

terapèutiques, previstes en la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la 

Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència. 

Necessitat i 

oportunitat

És una realitat que l’escola actual està sotmesa a noves exigències i 

demandes, que són el resultat d’una societat que canvia a un ritme ràpid. 

En aquesta situació, l’orientació educativa i professional cobra una 

importància vital, en tant que facilita que les persones adquirisquen les 

habilitats necessàries per a gestionar els canvis, previstos i imprevistos, 

que poden produir-se al llarg de la seua vida i adaptar-se amb èxit.

La transformació cap a la inclusió requereix el compromís ferm amb els

valors inclusius i el lideratge dels equips directius, que junt amb els equips

educatius, la comunitat educativa i els agents de l’entorn, en el marc del

projecte  educatiu  del  centre,  han  de  crear  les  condicions  necessàries

perquè  tot  l’alumnat  puga  accedir,  participar  i  aprendre  en  igualtat

d’oportunitats. I per això, cal que les polítiques inclusives tinguen com a

referent  fonamentalment  d’acció  els  centres  docents  i  el  seu  context

sociocomunitari.

Aquest marc d’acció pròxima i contextualitzada comporta, necessàriament,

que l’orientació educativa es planifique i es desenvolupe des dels centres

educatius, en tots els nivells de resposta, i  que forme part  de la funció

docent  i  de  l'acció  tutorial,  complementat  amb  xarxes  externes  de

coordinació i suport.

En  el  sistema  educatiu  valencià  coexisteix,  en  l’actualitat,  una  doble

estructura de l’orientació educativa i professional clarament diferenciada

entre les etapes d’educació infantil  i  primària,  on intervenen els serveis

psicopedagògics escolars, com a equips externs als centres, i l’educació

secundària,  amb els departaments d’orientació acadèmica i professional,
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com a equips interns. 

Si bé és cert que els serveis psicopedagògics escolars han desenvolupat

una atenció amb alts nivells de qualitat i professionalitat, cosa que s’ha de

reconéixer, l’orientació en el marc de l’escola inclusiva requereix avançar

cap  a  una  nova  forma  d’organització  de  l’orientació  educativa  i

professional,  aprofitant els avantatges de tots dos tipus d’estructura. Una

organització que  estiga  integrada  en  l’estructura  orgànica  dels  centres

docents i  vertebrada al  llarg de les diferents etapes,  perquè,  de forma

coordinada i amb criteris de proximitat, eficiència i qualitat, contribuïsca a

eliminar  les  barreres  i  crear  les  oportunitats  perquè  tot  l’alumnat  puga

accedir i romandre en el sistema educatiu en condicions d’igualtat i equitat,

tindre  èxit  en  els  estudis  i  millorar  la  seua  inserció  sociolaboral,  amb

especial  atenció  a  l’alumnat  que  s’hi  troba  en  situació  de  major

vulnerabilitat. 

A més a més, es fa necessària la creació d’estructures d’orientació que

assessoren i donen un suport de caràcter més especialitzat als centres

docents,  així  com  l’establiment,  per  part  de  l’Administració,  d’un  pla

general  que,  tenint  en  compte  aquesta  organització,  guie  les  línies

bàsiques que s’han de desenvolupar en l’àmbit de l’orientació i la tutoria.

Els equips d’orientació educativa, en infantil i primària, i els departaments

d’orientació  educativa  i  professional,  en  secundària,  conformats  per

personal  d’orientació  educativa  i  per  personal  especialitzat  de  suport,

docent  i  no  docent,  com a  òrgans  de  coordinació  interprofessional  del

centre, contribueixen, junt amb els equips directius i els equips educatius,

a dinamitzar els canvis i les transformacions des de dins.

Les  agrupacions  d’orientació  de  zona,  que  interconnecten  els  equips

d’orientació  educativa  i  els  departaments  d’orientació  educativa  i

professional,  i  les  reunions  periòdiques  amb  altres  professionals  d’una

mateixa  demarcació  territorial,  possibiliten  la  presa  de  decisions

col·legiades, el treball horitzontal, l’intercanvi d’informació, experiències i

recursos, la formació especialitzada i l’establiment d’estratègies de gestió

conjunta dins d’un àmbit d’actuació local i pròxim.
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Complementàriament, les unitats d’orientació especialitzades en diferents

àmbits,  junt  amb  els  centres  d’educació  especial  com  a  centres  de

recursos,  les  unitats  educatives  terapèutiques  i  la  xarxa de centres  de

formació,  innovació  i  recursos  per  al  professorat  (CEFIRE),  ofereixen

assessorament,  intervenció  i  recursos,  complementant  així  les

intervencions que, des de la proximitat,  realitzen els equips d’orientació

educativa i els departaments d’orientació educativa i professional.

Objectius de la 

norma

Unificar i vertebrar un model d’orientació educativa de proximitat i 

contextualitzat, integrat en una xarxa de suport en diferents nivells de 

concreció, en la qual participen tots els agents implicats.

Organitzar l’orientació educativa i professional perquè estiga integrada en 

l’estructura orgànica dels centres docents i vertebrada al llarg de les 

diferents etapes. Aquesta estructura comporta tres tipus d’intervenció, 

d’acord amb les seues característiques i els equips que hi participen:

• El primer tipus d’intervenció correspon a l’equip educatiu, coordinat

per la persona tutora d’un grup d’alumnat, i es du a terme a través de 

la docència i la tutoria.

• El segon tipus d’intervenció el constitueixen els equips d’orientació 

educativa i els departaments d’orientació educativa i professional, 

ubicats en centres sostinguts amb fons públics, que donen suport a 

l’alumnat, al professorat i a les famílies.

• El tercer tipus d’intervenció està format per les unitats 

especialitzades d’orientació, que col·laboren i donen suport als centres 

docents quan es requereix una resposta més específica en àmbits 

determinats (alteracions greus de la convivència i la conducta, 

trastorns de l’espectre autista, discapacitats sensorials, discapacitat 

motriu, discapacitat intel·lectual, altes capacitats intel·lectuals...).

Crear equips d’orientació educativa en els centres docents d’educació 

infantil i primària i en els centres d’educació especial, que junt amb els 

departaments d’orientació acadèmica i professional dels centres 

d’educació secundària, contribuïsquen a millorar la planificació 
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d’actuacions conjuntes des de les etapes primerenques i facilitar els 

processos d’orientació i de transició al llarg del procés educatiu.

Determinar les competències dels equips d’orientació educativa en les 

etapes d’educació infantil i primària i en els centres d’educació especial.

Definir els àmbits d’especialització i les competències de les unitats 

especialitzades d’orientació.

Establir els mecanismes de coordinació entre els equips d’orientació 

educativa i els departaments d’orientació educativa i professional, a través 

de les agrupacions d’orientació de zona i de coordinacions per 

demarcacions territorials, que possibiliten, entre altres, la difusió i 

l’intercanvi d’informació, recursos i bones pràctiques, la unificació de 

criteris tècnics i el coneixement dels recursos disponibles en la zona per a 

l’orientació i la inclusió de l’alumnat.

Regular, des de l’Administració educativa, un Pla general d’orientació 

educativa i d’acció tutorial, que dirigeix les línies d’actuació prioritàries que 

han de desenvolupar els centres docents i els equips, departaments i 

unitats d’orientació educativa.

Vincular les línies d’actuació prioritàries del Pla general d’orientació 

educativa i d’acció tutorial amb la planificació de l’oferta formativa per al 

professorat.

Regular les unitats educatives terapèutiques.

Possibles solucions 

alternatives 

reguladores i no 

reguladores

No és possible aconseguir els objectius indicats amb solucions 

alternatives reguladores i no reguladores.
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DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ

DILIGÈNCIA per a fer constar que en el dia de hui, d'acord amb el que es preveu en 

l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, es procedeix a publicar en la pàgina web de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport, la informació per a la consulta pública del projecte de Decret 

d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.    
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