
 
 
 
STEPV-Iv es reuneix en Comissió Seguiment Concertada 
per tractar el nou Projecte de Decret d’Orientació 
Educativa. 
 
A la reunió ha assistit el Director General de Centres, Ximo Carrión, el 
Subdirector de Centres, Rafael Fresquet i la Directora General d’Inclusió 
Educativa, Raquel Andrés. 
 
Prèviament abans d’entrar a tractar el projecte de Decret d’Orientació, STEPV 
ha manifestat la voluntat de crear un grup de treball per abordar amb els 
professionals dels SPES, centres educatius i administració,  l’anàlisi de 
l’orientació educativa arribant a consensos per elaborar una proposta de decret 
que arreplegue les inquietuds i propostes de millora de tots els col·lectius 
implicats. Tal com vam manifestar el Sindicat el passat dijous en Mesa Tècnica 
de pública.  
Encara que entenem, que tant el preàmbul com l’articulat del nou decret afecta 
més als centres públics que als centres concertats. 
 
Dit açò, en el seu torn de paraula, STEPV Ensenyament Privat ha demanat 
quatre peticions concretes: 
 

- La necessitat que aparega en l’articulat del decret la figura de 
l’orientador/a d’infantil i primària en tots els centres sostinguts amb fons 
públics. 

- Explicacions de com quedarà el pla PREVI, si és que es suprimeixen les 
unitats de PREVI com diu l’articulat del projecte de Decret. 

- Qui o quins organismes, realitzaran els canvis de dictàmens d’un centre 
ordinari a un centre específic?.  Fins ara aquesta tasca l’estava realitzant 
els SPES de zona, amb el visat i segell del director dels SPES. Cal tenir 
en compte i així ho vam comunicar en reunió a la Directora General 
d’Inclusió que no tots els centres tenen gabinets autoritzats per fer 
aquesta tasca, tasca que possiblement haja de recauré en els tutors i 
direccions dels centres. 

- Modificar la disposició cinquena amb l’increment pressupostari suficient 
per poder fer realitat de cara una futura negociació de les plantilles en el 
sector, la inclusió de la figura de l’orientador/a d’infantil i primària dins del 
concert educatiu. 



 
Segons el DG de Centres ens ha comunicat que es mantindrà els recurs 
d’Audició i Llenguatge a través del programa PAM per al curs que ve. A la qual 
cosa STEPV ha manifestat que per a la nostra organització no és suficient 
només en aplicar aquest recurs a través del PAM. Hem sol·licitat doncs 
l’estabilitat d’aquesta figura a l’igual que la dels professionals complementaris 
com són: fisioterapeutes, educadors, i treballadors socials en els CEE 
Específics i que s’aborde la seua negociació en el punt de plantilles que tenim 
enguany calendaritzat en el sector. A la qual cosa el DG ha contestat que no 
descarta la negociació d’aquestes figures en el punt de plantilles. 
 
Respecte al pla PREVI, la DG d’Inclusió contesta que no canvia el pla, i 
segueixen sent les mateixes persones que es faran càrrec d’aquest pla, el què 
sí canvia és què, partir de l’entrada en vigor del decret, es farà aquesta tasca 
des de la Direcció General d’Inclusió Educativa. 
 
Respecte als dictàmens seran les agrupacions de zona els que s’encarregaran 
de realitzar-los. Sobre el visat, no tenen encara clar si serà l’equip de zona o bé 
els orientadors qui realitzarà el visat, està per determinar. 
 
A la pregunta feta per STEPV de si es sobrecarregarà de feina tècnica als 
orientadors de l’etapa de secundària, contesta dient que no serà així, el què es 
pretén és que hi haja una coordinació estreta entre coles d’infantil/primària i els 
IES.  
A més afegeix que es mantenen els gabinets psicopedagògics municipals. 
 
Al torn obert de paraula, STEPV sol·licita al DG de Centres afegir el punt de 
recol·locació en l’ordre del dia de la pròxima reunió de CS. En aquesta reunió 
es té previst tractar també l’actualització de l’acord de lactància. 
 
Sol·licita a més fer unes instruccions específiques per a les baixes covid, com 
s’ha fet per als centres públics, atès que aquesta problemàtica existeix també 
en el nostre sector, i és una demanda continua que ens fan arribar els/les 
treballadores dels centres. 
 
                               
                                                         València 5 de febrer de 2021 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 


