
RUBEN  MORENO  MARTIN,  amb  DNI  71120032-F, actuant  en  nom  i  representació́

d’Intersindical Valenciana, amb domicili a efectes de notificació́  en el carrer Juan de Mena, 22,

46008 - València, telèfon 96 394 27 03 i fax 96 394 37 25. 

EXPOSA 

Davant la convocatòria per part de l’administració́ d’una reunió́ de la Comissió́ Tècnica de la Mesa

Sectorial de F Pública, que tindrà̀ lloc de manera telemàtica el 24 de març de 2022, i al objecte que

es tinguen per presentades i incorporades a l’acta de la reunió́, a continuació́ manifestem la posició́

de la INTERSINDICAL VALENCIANA al respecte de la documentació́ presentada al voltant del

document anomenat «resolució fisioterapeutes educatius».

Respecte al Punt 2on de la proposta, aclarir que es pertany a l'equip educatiu de l'alumnat

independentment de si aquest esta adscrit o no al centre. 

En l’Apartat 2on, apartat f: substituir “docents” per “educatius”. Les tasques que nomena en

aquest punt 2,  si fem una comparativa amb les funcions del pacte són molt  similars.  Pot crear

confusió  tindre  en  vigència  les  dues  (funcions  del  pacte  i  tasques  d'aquesta  resolució).  Seria

interessant valorar la possibilitat d’actualitzar-les o unificar-les sobretot tenint en compte que quan

es van negociar en 2018 va ser la pròpia administració educativa la que no va voler fer-les “mes

inclusives” i es va obstinar a tindre unes funcions molt rehabilitadores (funció 1 i 7 del pacte).

L'única que és nova en l'esborrany, és la b) que va d'acord amb el perfil com a professionals en els

equips d'orientació educativa. El mateix ocorre més endavant en els punts 4, apartat 4 i 7. 

Apartat 4, llevar “les funcions” i deixar la resta del paràgraf: “la distribució de la jornada

laboral del personal fisioterapeuta estan recollides en la Resolució de 9 de juliol de 2018, del

secretari  autonòmic  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats

Públiques, per la qual es dona publicitat al Pacte de la Taula Sectorial de Funció Pública, sobre

millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta”. 

Punt 2° bis. Apartat 3er, substituir per l'apartat a) de la Resolució de 10 de març de 2022, de

la  directora  general  d'Inclusió  Educativa,  per  la  qual  s'estableixen  criteris  addicionals  per  a  la

participació del personal fisioterapeuta en el procés d'avaluació soci psicopedagògica, que diu: 

“a)  Quan,  en  el  procés  d'avaluació  soci  psicopedagògica,  siga  necessària  la

col·laboració del personal fisioterapeuta, participarà el que atenga algun centre educatiu

de  titularitat  de  la  Generalitat  dins  de  l'agrupació  d'orientació  de  zona  que  realitza



l'avaluació  o  d'agrupacions  pròximes.  En  el  cas  de  no  disposar  d'aquest  recurs  en

l'agrupació  o  en  agrupacions  pròximes,  col·laborarà  el  personal  del  centre  d'educació

especial  de  titularitat  de  la  Generalitat  de  referència  o  del  centre  especialitzat

d'escolarització d'alumnat amb discapacitat motriu, si aquest estiguera més a prop.” 

Apartat  6é,  afegir  al  final:  “L'avaluació  directa  dels  xiquets  i  xiquetes  prèvia  a

l'escolarització podrà realitzar-se a l'escola d'educació infantil de primer cicle o la llar del

xiquet o xiqueta”. 

Punt 4rt. Apartat 3er, aclarir a quin o qui es refereix la paraula “trasllat”: al material o al

professional? 

    

Punt 6é. Apartat 2on, ¿perquè les despeses els ha d'assumir el centre docent de l'adscripció

funcional i no la DGIE?. Si els assumeix el centre docent pot ser que s'agilitze el pagament,

però en alguns casos pot haver-hi problemes; Si els assumeix la DGIE pot haver-hi demora

en  el  pagament,  però,  segurament,  menys  problemes.  Actualment,  amb  els  centres  de

recursos d'educació especial les despeses de desplaçaments els assumeix la DGIE. 

  Apartat 3, c) afegir “funcionalment” després de “adscrit”. Aclarir que les despeses

de desplaçament es computen des del km 0 i estan inclosos els km realitzats dins de la

mateixa població segons exposa el decret 24/1997 en la seua actualització de 20/06/2014.


