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FINALITAT I ABAST
Concretar i facilitar les qüestions relatives al consell orientador com a mecanisme per a
comunicar als pares i mares o als seus representants legals, en el cas de l’alumnat menor d’edat, i
a l’alumne o alumna, una proposta de l’itinerari formatiu més adequat a seguir, així com la
identificació, per mitjà d’un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i
d’adquisició de les competències corresponents que justifica aquesta proposta.
S’aplica a tots els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana que
imparteixen Educació Secundària Obligatòria. El consell orientador es lliurarà obligatòriament al
final de cadascun dels cursos de l’Educació Secundària Obligatòria als pares i mares o als
representants legals de cada alumne o alumna. El consell orientador s’inclourà en l’expedient
acadèmic de l’alumne o alumna.

NORMATIVA
•

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

•

Reial Decret 1105/2014, de 26 de d esembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de
l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

•

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega
l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat
Valenciana.

•

Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els
ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

•

Resolució del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, 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 corresponent.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per a concretar la normativa relativa al consell orientador s'estableixen els quatre apartats
següents:
Primer. Definició.
El consell orientador és el document mitjançant el qual es comunica als pares i les mares o
als tutors o tutores legals, en el cas de l’alumnat menor d’edat, i a l’alumne o alumna, una
proposta de l’itinerari formatiu més adequat a seguir, així com la identificació, per mitjà d’un
informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les competències
corresponents que justifica aquesta proposta.
Segon. Document.
El consell orientador s’ajustarà al model establit en l’annex VI de l’Ordre 38/2017, de 4
d’octubre.
El consell orientador s’inclourà en l’expedient de l’alumne o alumna. A més a més, en
l’apartat «Q» de l’expedient acadèmic quedarà constància de la data en què es fa entrega d’un
informe del consell orientador.
Així mateix, en l’apartat «N» de l’historial acadèmic s’arreplegaran les conclusions del
consell orientador.
Tercer. Calendari.
El consell orientador es lliurarà obligatòriament al final de cadascun dels cursos de
l’Educació Secundària Obligatòria als pares i les mares o als tutors o tutores legals de cada alumne
o alumna.
Quart. Aplicació.
L’informe del consell orientador arreplega, per una banda, el grau de l’èxit dels objectius i
d’assoliment de les competències clau de l’alumne/a en cada curs. Per altra banda, l’equip docent
de l'alumne/a, tenint en compte l’anterior, amb l’assessorament del departament d’Orientació,
realitza la proposta de promoció o de no promoció i, si és el cas, una recomanació
academicoprofessional.
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DICCIONARI DEL RECURS
Aquesta és la paraula clau relacionada amb aquest recurs, la definició de la qual es pot
trobar a l’enllaç següent:
► D_0090: Consell orientador

FORMULARIS
Aquest és el formulari relacionat amb aquest recurs, el qual es pot trobar a l'enllaç
següent:
► F_0061: Consell orientador per a ESO

Aquest document no té valor jurídic.
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