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DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER ETAPES DAVANT LA SITUACIÓ COVID-19 
 
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació 
Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació del currículum, les 
programacions didàctiques i els criteris d’avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-
2021, davant la situació ocasionada per la Covid-19 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3317.pdf 
 
Protocol de protecció i prevenció contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres 
educatius de la Comunitat Valenciana. Curs 2021-2022. Mesures d’actuació enfront de la COVID-
19 per al curs acadèmic 2021-2022 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no 
universitaris i els seus serveis complementaris (20/07/21) 
 
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/avisos/protocol_210721.pdf 
 

 

ESCOLES INFANTILS PRIMER CICLE INFANTIL 
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles infantils de 
primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8245.pdf 
 
 

INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que 
imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8005.pdf 
 
Novetats més destacades: 
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/avisos/NovetatsINF_PRI_280721.pdf 
 

 

 

ESO I BATXILLERAT 
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que 
imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8221.pdf 
 
Novetats més destacades: 
 
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/avisos/NovetatsSEC_BATX_280721.pdf 
 

ÀMBITS 1R I 2N ESO 
 
RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació 
Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular dels 
cursos primer i segon d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/31/pdf/2021_6044.pdf 
 
 

FPB, FPGM, FPGS 
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent 
dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de 
Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8232.pdf 
 

PFQB 
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius 
de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8235.pdf 
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EOI 
 
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles 
oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8010.pdf 
 

FPA 
 
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres de formació de 
persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/28/pdf/2021_8213.pdf 
 

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació 
acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana 
que durant el curs 2021-2022 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i 
Disseny 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8233.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat 
docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat 
Valenciana, durant el curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8241.pdf 
 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I 
DANSA 
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat 
docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i 
professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8238.pdf 
 

 

 

PAF: PLA ANUAL DE FORMACIÓ 
 
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació 
Professional, per la qual es regula el Programa d'activitats formatives de centre, es convoca la 
sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i 
s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la 
Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/22/pdf/2021_7701.pdf 
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CEE 
 
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres d'educació 
especial sostinguts amb fons públics per al curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8251.pdf 
 

UNITATS ESPECÍFIQUES 
 
RESOLUCIÓ de 27 juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per 
la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques 
ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2021-2022 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8248.pdf 
 

 

UET-HDIA CASTELLÓ 
 
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es 
prorroga l'autorització i es regula el funcionament de la unitat educativa terapèutica/hospital de 
dia infantil i adolescent de Castelló de la Plana 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8137.pdf 
 

UET-HDA ELX I VALÈNCIA 
 
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es 
prorroga l'autorització i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, de les unitats 
educatives terapèutiques d'Elx i de València 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8135.pdf 
 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I HOSPITALÀRIA 
 
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es 
dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8134.pdf 
 

 

 

 

 

  Segueix-me al canal de Telegram https://t.me/aldiaeneducacio 

 

 

ORIENTACIÓ 
 
DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i 
professional en el sistema educatiu valencià 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/03/pdf/2021_6157.pdf 
 
ORDRE 23/2021, de 6 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es 
determinen els criteris de creació de llocs de professorat de l’especialitat d’Orientació Educativa 
en els equips d’Orientació Educativa, i per la qual s’ordena la creació de les unitats 
especialitzades d’Orientació 
 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7529.pdf 
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