ORDRE 17/2021, de 15 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la relació de disposicions administratives de caràcter general, de rang inferior al d'ordre de conselleria, dictades en les matèries de la seua competència pels òrgans superiors i directius integrats en aquesta conselleria. [2021/7262]
En desenvolupament i compliment de les obligacions que imposa la publicitat activa, com a eina al servei de la transparència de l�activitat pública, la Llei 2/2015, de 2 d�abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableix en l�article 9 apartat 2.2, subapartat a, que les administracions públiques i organitzacions a què es refereix l�article 2 de la llei publicaran les directrius, instruccions, acords, circulars i respostes a consultes plantejades, en la mesura en què suposen una interpretació del dret, dels drets garantits en aquesta llei o que tinguen efectes jurídics.

Aquesta mateixa publicació constitueix, també, un instrument bàsic en el procés de racionalització de les disposicions relatives a l�ordenació de l�activitat administrativa, i en aquest sentit es considera per la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret llei 6/2021, d�1 d�abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l�execució d�actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la covid-19, que estableix l�obligació d�aprovar i publicar, mitjançant ordre de la persona titular de cada departament del Consell, una relació completa de �totes les circulars, instruccions, resolucions o qualssevol altres disposicions que hagen sigut dictades per algun dels òrgans del seu departament, siga quina siga la seua forma i denominació i hagen sigut o no objecte de publicació, amb rang inferior al d�ordre de conselleria, i que tinguen per objecte ordenar la gestió administrativa en relació amb els requisits, procediments, terminis, informes, tràmits o qualsevol altre aspecte de l�actuació de l�Administració en les matèries de la seua competència�, i sanciona amb la privació automàtica d�efectes totes les disposicions d�aquestes característiques que no s�incloguen en la relació aprovada. També estableix la mencionada disposició addicional que l�ordre mitjançant la qual s�aprove la relació no tindrà la condició de disposició reglamentària.

L�article 32.5 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en ordenar la jerarquia de les disposicions dictades que siguen conseqüència de l�exercici de la potestat reglamentària, estableix en cinqué lloc les disposicions dictades per òrgans inferiors per l�ordre de la  seua jerarquia.
Així mateix, l�article 38 d�aquella llei, atorga la potestat als secretaris autonòmics i als òrgans directius de l�Administració valenciana, per a dictar instruccions i ordres de servei.
En virtut d�això,


ORDENE

Primer
Aprovar la relació comprensiva de les disposicions de rang inferior al d�ordre de conselleria dictades per les persones titulars del departament, de les secretaries autonòmiques, de direccions generals i territorials de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, que han de continuar produint els seus efectes en l�ordenació de la gestió administrativa de competència dels següents òrgans superiors i centres directius integrats en la Conselleria d�Educació Cultura i Esport i de les unitats administratives que tenen adscrites, inclosos en l�annex únic d�aquesta ordre.


Segon
Disposar la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Aquesta ordre es dicta en compliment i execució del que preceptua la disposició addicional segona del Decret llei 6 /2021, abans esmentat, i per tant, de conformitat amb el que disposa aquesta, no té la condició de disposició reglamentària; adoptant-se a l�efecte de publicitat activa de l�existència i efectes de les disposicions incloses en la relació, que mantindran el rang jeràrquic que a cadascuna li correspon de conformitat amb el que s�estableix en l�article 32.5 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, també esmentat.

València, 15 de juny de 2021

El conseller d�Educació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ



ANNEX ÚNIC

Conselleria

RESOLUCIÓ de 26 d�octubre de 2016, del conseller d�Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans.


Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d�Educació, per la qual s�estableix la carta de bones pràctiques de la Inspecció d�Educació en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Investigació, sobre la implantació de l�aplicació informàtica INSEDU a fi d�homogeneïtzar, enregistrar i classificar les actuacions de la Inspecció d�Educació.

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d�ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.


RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional, per la qual es regula la visita de la Inspecció d�Educació de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual s�aprova el Pla plurianual de la Inspecció d�Educació de la Comunitat Valenciana per al període 2019-2023.


RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual s�aprova el Pla general d�actuació anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d�Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional, per la qual s�estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2020-2021 i 2021-2022, tenint en compte les modificacions generades en el Pla anual de formació 2019-20 sobre la base de la situació d�emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19.

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, 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 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 2 d�octubre de 2020, del secretari autonòmic d�Educació i Formació Professional, per la qual es donen instruccions per als centres docents d�ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics, en relació amb la incorporació en els centres d�alumnat que curse estudis de grau o de màster en universitats públiques o privades o altres estudis d�FP que incloguen pràctiques formatives o mòduls d�FCT (formació en centres de treball).

INSTRUCCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional, per la qual s�estableix el procediment per a l�elaboració de la memòria final de curs per part dels centres docents sostinguts amb fons públics i el protocol d�actuació de la Inspecció d�Educació per a la seua supervisió.

INSTRUCCIÓ 4/2021, de 21 d�abril, de la Inspecció General d�Educació, per la qual s�estableixen directrius per a la supervisió de les titulacions i l�atribució docent en centres privats concertats.

INSTRUCCIÓ 3/2021, de 16 d�abril, de la Inspecció General d�Educació, per la qual s�estableix el protocol d�actuació de les inspeccions territorials d�Educació per a la supervisió, assessorament i coordinació del procediment d�admissió de l�alumnat per al curs 2021-2022.


INSTRUCCIÓ 2/2021, de 14 d�abril, de la Inspecció General d�Educació, per la qual s�estableix el protocol d�actuació per a l�avaluació de la funció docent i directiva de les persones candidates en el procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana.

INSTRUCCIÓ 1/2021, de 29 de març, de la Inspecció General d�Educació, per la qual s�estableix el protocol d�actuació per a la supervisió de la gestió econòmica dels centres públics de titularitat de la Generalitat.

INSTRUCCIÓ 9/2020, de 21 de desembre, de la Inspecció General d�Educació, per la qual s�estableix el protocol i es desenvolupa el model d�informe de la Inspecció d�Educació per a l�avaluació de la funció directiva de les persones candidates a la renovació del càrrec com a directores o directors de centres docents públics.

INSTRUCCIÓ 8/2020, de 16 de novembre, de la Inspecció General d�Educació, per la qual s�estableix el protocol d�actuació i es desenvolupa el model d�informe de la Inspecció d�Educació per a l�avaluació de la funció docent i directiva de les persones candidates en el concurs de mèrits per a la selecció de directores i directors de centres docents públics.

INSTRUCCIONS de de 23 d�octubre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional, per la qual s�estableixen directrius per a la supervisió i avaluació del Pla d�actuació per a la millora (PAM) per part de la Inspecció d�Educació.

INSTRUCCIÓ 7/2020, de 29 de setembre, de la Inspecció General d�Educació, per la qual s�estableix el protocol d�actuació i el model d�informe normalitzat de la Inspecció d�Educació per a l�avaluació de la funció docent de les persones aspirants en el procediment selectiu d�accés al cos de catedràtics regulat per les ordres 14 i 15 de 2018.


INSTRUCCIÓ 6/2020, de 18 de setembre, de la Inspecció General d�Educació, per la qual es desenvolupa el Pla general d�actuació anual de la Inspecció d�Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

INSTRUCCIONS de 7 de setembre de 2020, del secretari autonòmic d�Educació i Formació Professional, sobre el procediment a seguir per la direcció dels centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris en la comunicació de les incidències sanitàries ocasionades per la Covid-19.

INSTRUCCIONS de 25 de setembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional, per les quals es regula el funcionament de les àrees específiques de treball de la Inspecció d�Educació de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONS de 30 de juny de 2010, del Servei Central d�Inspecció Educativa, respecte als informes i els requeriments de la Inspecció Educativa de la Comunitat Valenciana.


Direcció General d�Innovació Educativa i Ordenació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l�Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual s�estableixen els documents oficials d�avaluació i es concreten aspectes de l�ordenació general de l�Educació Primària en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2020, de la Direcció General d�Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l�aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d�Educació Infantil i Primària, d�Educació Secundària, de cicles formatius, de formació de persones adultes i d�escoles oficials d�idiomes de la Comunitat Valenciana, i s�estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat .

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2021, de la directora general d�Innovació Educativa i Ordenació, sobre la tramitació de l�exempció de Valencià per als centres educatius.

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2021, de la directora general d�Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova externa per a l�obtenció del títol de Baccalauréat per a l�alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l�ha completat en el curs acadèmic 2020-2021 i correcció d�errades.


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.


MEMORÀNDUM d�entesa entre la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport i l�Institut de la Llengua Romanesa de Bucarest per a la realització de llengua, cultura i civilització romaneses en determinats centres educatius de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.



Direcció General de Centres Docents

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria de seguretat dels sistemes de videovigilància dels centres educatius de titularitat de la Generalitat.

INSTRUCCIONS de 16 de novembre de 2016, de la Sotssecretaria i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per a la implantació de la factura electrònica i del registre unificat de factures en centres docents públics de titularitat de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s�estableixen les condicions específiques de l�admissió de l�alumnat en els ensenyaments de Batxillerat internacional a l�Institut d�Educació Secundària Pere Boïl, de Manises.

INSTRUCCIONS de 15 de novembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Educativa, sobre la instal·lació i ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs en els centres educatius públics d�àmbit no universitari, en aplicació del Decret 159/2017, de 6 d�octubre, del Consell, pel qual es regula la seua instal·lació i ús fora de l�àmbit sanitari a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent,  per la qual s�estableixen les condicions específiques per a l�admissió de l�alumnat en la doble titulació de batxiller i de baccalauréat, a partir del curs 2019-2020, en els instituts d�Educació Secundària de la Comunitat Valenciana autoritzats.

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina l�Institut d�Educació Secundària número 1 del Complex Educatiu de Cheste com a centre específic per a l�admissió de l�alumnat d�Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que tinga la condició d�esportista d�elit, alt nivell o alt rendiment o esportista seleccionat pel centre de tecnificació esportiva del motor del Circuit Ricardo Tormo i es regula l�adjudicació dels llocs escolars d�internat en el centre de residències del Complex Educatiu de Cheste per a aquest alumnat.

INSTRUCCIONS de 28 d�octubre de 2019, de la Direcció General de Centres Docents, sobre el procediment per a la tramitació de l�assegurança escolar en els centres docents sostinguts amb fons públics.


RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es donen instruccions per a l�assignació de les places d�estada en el centre residencial del Complex Educatiu de Cheste, per a l�alumnat matriculat en Formació Professional en el centre integrat públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, codi de centre 46018761.

INSTRUCCIONS de 12 de gener de 2021, de la Direcció General de Centres Docents,  respecte a l�abonament dels preus públics per allotjament i manutenció per estada en el centre residencial del Complex Educatiu de Cheste durant el curs 2020-2021.  

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s�estableix el calendari d�admissió de l�alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d�Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.


COMUNICACIÓ de 30 d�abril de 2021, de la sotssecretària i del director general de Centres Docents, sobre el nou apartat en la web www.ceice.gva.es, dedicat a la protecció de dades en els centres educatius públics GVA, i la necessitat de publicar els registres d�activitats de tractament (RAT) dels centres.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d�admissió de l�alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d�Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.

RESOLUCIÓ d�1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022.

INSTRUCCIONS  de 3 de setembre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, sobre el funcionament del servei complementari de menjador escolar en els centres docents de titularitat de la Generalitat per al curs 2020-2021 i correcció d�errades.

INSTRUCCIONS de 28 de setembre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents,  per a la facturació del servei de menjador i monitors durant el curs 2020-2021.

ACLARIMENTS de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, sobre el funcionament de menjador, curs 2020-2021.

COMUNICACIÓ de 24 de novembre de 2020, del secretari autonòmic d�Educació i Formació Professional, sobre la posada en marxa del servei de menú per a emportar.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s�estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei del transport escolar col·lectiu per al curs 2020-2021.


INSTRUCCIONS de 28 d�abril i 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, sobre renovació i reposició de  llibres de text i material curricular per al curs 2021-2022.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s�aproven les instruccions relatives a la justificació de les ajudes concedides mitjançant Decret llei 2/2020, de 3 d�abril, de mesures urgents, en l�àmbit de l�educació, de la cultura i de l�esport, per a pal·liar els efectes de l�emergència sanitària provocada per la Covid-19, destinades a facilitar la reactivació dels centres d�Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONS de 4 de desembre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es desenvolupen diversos aspectes de l�Ordre 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONS  de 5 de febrer de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, per a la determinació del procediment excepcional per a la tramitació de baixes provisionals derivades de la pandèmia COVID-19 als centres educatius privats concertats de la Comunitat Valenciana.



Direcció General de Personal Docent

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s�estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

INSTRUCCIONS de 12 de maig de 1997, de les direccions generals de Centres Docents, d�Ordenació i Innovació Educativa i de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per a l�aplicació de l�Ordre de 7 de maig de 1997 sobre professors interins a temps parcial.


RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d�Educació, per la qual s�acorda la publicació de l�acord subscrit per la Conselleria d�Educació i les organitzacions sindicals pel qual s�estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d�interinitat.

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d�interinitat en les ensenyances de Formació Professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d�idiomes.

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s�estableixen criteris de classificació i provisió per mitjà de comissions de servici, adjudicació provisional i/o en règim d�interinitat de llocs de treball docent que impartisquen en una llengua estrangera àrees, matèries o mòduls no lingüístics, en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana, i correcció d�errades.


RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s�acorda la publicació de l�Addenda subscrita per la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d�interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

RESOLUCIÓ de 23 de gener 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d�adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d�interinitat.

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el procediment de provisió de llocs de treball en règim d�interinitat en els ensenyaments artístics superiors d�Art Dramàtic, Dansa i Música.

ACORD de 10 d�octubre de 2018 subscrit per la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual es determina l�1 de setembre com la data d�inici del servei per al personal funcionari interí al qual se li haja adjudicat vacant fins al 31 d�agost i per al personal que tinga el nomenament de funcionari o funcionària en pràctiques i haja d�incorporar-se al centre el primer dia hàbil del mes de setembre.

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l�Acord subscrit entre la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.


RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d�adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d�interinitat.


RESOLUCIÓ de 27 d�octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d�adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d�interinitat.


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual s�acorda la publicació de l�acord subscrit per la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d�Educació (STEPV-IV, ANPE, FECOO-PV, CSI-F i FeSP-UGT), per a l�habilitació de les especialitats a les persones que van ser incorporades a la borsa única d�interins del cos de mestres mitjançant la Resolució de 9 de setembre de 2016 i la Resolució de 15 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent.

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la directora general d�Universitats, de la Conselleria d�Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual s�estableixen, amb caràcter temporal, les condicions que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball corresponents a les especialitats dels ensenyaments artístics superiors, per a acreditar la capacitat de tutela a la qual fa referència l�article 17 del Decret 276/2007.

CIRCULAR 1/2015, de 18 de maig, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s�aprova el manual de permisos i llicències del personal funcionari docent de centres públics de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓ d�11 de setembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació del Pacte d�acció sindical subscrit per la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-CCOO-PV i FeSP-UGT-PV.

CIRCULAR 1/2015 modificació, de 27 de febrer de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, en relació amb el permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

INSTRUCCIONS de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent a les direccions dels centres educatius, sobre l�assistència a les juntes de personal.

INSTRUCCIÓ de la directora general de Personal Docent de data 20 de juny de 2021 per a l�abonament del percentatge de consolidació del complement de direcció al personal funcionari del cos d�Inspecció d�Educació.


Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial

INSTRUCCIÓ de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre el procediment d�admissió de l�alumnat en cicles formatius en règim presencial de Formació Professional Bàsica, grau mitjà i grau superior, en centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2021- 2022.

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s�adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Comerç Portuari.

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d�avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l�experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, per a les qualificacions professionals següents: SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, i SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones al domicili.


RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d�avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l�experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a les qualificacions professionals següents: SEA536-3, Gestió i Coordinació en Protecció Civil i Emergències, i SEA596-3, Coordinació d�Operacions en Incendis Forestals i Suport a Contingències en el Medi Natural i Rural.


RESOLUCIÓ de 28 d�octubre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d�avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l�experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, per a la qualificació professional SSC322-3.

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana un procediment d�avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l�experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, per a les qualificacions professionals següents: SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, i SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili.


RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l�avaluació i l�acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides a través de l�experiència laboral o de vies no formals de formació en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, qualificació SEA028_2 Serveis per al Control de Plagues.

RESOLUCIÓ de 13 d�abril de 2021, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un procediment obert de manera permanent, per a l�avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l�oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l�experiència laboral o de vies no formals de formació.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d�accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d�Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2021-2022, es dicten instruccions per a la seua realització i s�estableix el calendari i el procediment d�admissió i de matriculació de l�alumnat.

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre la realització de la formació en centres de treball dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, programes formatius de qualificació bàsica, així com ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius.

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, 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 docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen ensenyaments professionals d�Arts Plàstiques i Disseny.

RESOLUCIÓ de 29 d�abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d�accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior.

RESOLUCIÓ de 23 d�abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d�accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment d�admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2021-2022.

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es normalitza la documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments esportius de règim especial en l�àmbit de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONS de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana de Anglés tècnic per a grau mitjà i Anglés tècnic per a grau superior 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concreten certs aspectes per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres educatius de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, 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 als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 22 d�abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s�estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d�ingrés i d�accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, 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 2020-2021.

CIRCULAR informativa 1/2021, de 3 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, sobre la situació actual de la docència en els ensenyaments elementals i professional de música i de dansa en els conservatoris i centres autoritzats de la Comunitat Valenciana.

CIRCULAR informativa 2/2021, de 16 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, sobre l�ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa d�aspirants amb característiques excepcionals que no reuneixen els requisits d�edat.

CIRCULAR informativa 3/2021, de 7 de juny de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, sobre les proves d�accés als ensenyaments professionals de dansa.



Direcció General d�Inclusió Educativa

RESOLUCIÓ de 31 d�octubre de 2019, de la Direcció General d�Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud i la gestió de productes de suport per a l�alumnat amb necessitats educatives especials i correcció d�errades.

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d�Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l�organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d�Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d�Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l�organització i funcionament dels centres específics d�Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.


RESOLUCIÓ de 31 juliol de 2020, de la directora general d�Inclusió Educativa, per la qual es regula, amb caràcter experimental, l�organització dels centres específics d�Educació Especial de titularitat de la Generalitat com a centres de recursos.

INSTRUCCIONS de 18 de febrer de 2021, de la directora general d�Inclusió Educativa, sobre el procediment d�habilitació, modificació i no funcionament d�unitats específiques ubicades en centres ordinaris d�Educació Primària i Educació Secundària de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2021-22.

INSTRUCCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la directora general d�Inclusió Educativa, per a la concreció de mesures educatives relacionades amb l�escolarització de l�alumnat amb necessitats educatives especials.


RESOLUCIÓ conjunta d�11 de  desembre  de  2017,  de  la  Conselleria  d�Educació, Investigació,  Cultura  i  Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l�atenció precoç de  l�alumnat  que  puga  presentar  un  problema  de  salut mental.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l�acollida d�alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana.


RESOLUCIÓ conjunta de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d�atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l�atenció sanitària a l�alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l�atenció a la urgència, així com l�administració de medicaments i l�existència de farmacioles en els centres escolars.


RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General d�Inclusió Educativa, per la qual s�autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d�unitats educatives terapèutiques en les províncies d�Alacant i València per a la resposta integral a l�alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General d�Inclusió Educativa, per la qual s�autoritza la continuïtat i es regula el funcionament de la unitat educativa terapèutica/hospital de dia infantil i adolescent, ubicada en el centre específic públic d�educació especial Castell Vell de Castelló de la Plana, per a la resposta integral a l�alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d�Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l�organització de l�atenció educativa domiciliària i hospitalària.


RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2020, de la directora general d�Inclusió Educativa, per la qual s�aproven les instruccions per a la participació del personal extern i dels agents comunitaris en els centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana.

INSTRUCCIÓ de 14 d�octubre de 2014, de la Direcció General d�Innovació, Ordenació i Política Lingüística, sobre l�actualització dels plans de convivència en els centres educatius.

INSTRUCCIÓ del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s�estableix el protocol d�acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l�expressió de gènere i la intersexualitat.

RESOLUCIÓ de 30 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.

RESOLUCIÓ conjunta de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d�Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d�adaptacions en les escoles oficials d�idiomes valencianes.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d�Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l�organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.


RESOLUCIÓ conjunta de 22 de desembre de 2020, de la Conselleria d�Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l�organització de les mesures d�adaptació en les proves d�accés a les universitats públiques valencianes.

INSTRUCCIÓ de 7 d�octubre de 2020, de la directora general d�Inclusió Educativa, per al registre de dades de l�alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats de compensació de desigualtats en el mòdul d�inclusió d�ITACA 3.

INSTRUCCIONS de 26 de març de 2021, de la directora general d�Inclusió Educativa, per al tràmit de sol·licitud d�atenció educativa domiciliària en el mòdul d�inclusió d�ITACA 3.

INSTRUCCIÓ de 12 de gener de 2021, de la directora general d�Inclusió Educativa, per la qual es modifica el calendari de realització i actualització dels informes sociopsicopedagògics en ITACA 3.

PROTOCOL d�11 de novembre de 2020 de coordinació entre professionals de les conselleries d�Educació, Cultura i Esport i d�Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament de l�atenció primerenca.


CARTA circular de 21 d�octubre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d�Educació, als centres, amb mesures de resposta educativa davant la no assistència a classe de determinat alumnat.

CARTA circular de 5 de novembre de 2020,  de la Secretaria Autonòmica d�Educació, als centres, amb mesures de resposta educativa davant la no assistència a classe de determinat alumnat.

CARTA circular de 27 de novembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d�Educació, als centres, amb informació sobre l�actualització del pla de contingència, protocol sobre mascaretes semitransparents i protocol per a l�atenció domiciliària.

INSTRUCCIONS de 19 de maig de 2021, de la Sotssecretaria, per a l�elaboració dels horaris del curs 2021-2022, del personal adscrit als centres educatius PAS i PAE.


Direcció General de Política Lingüística i 
Gestió del Multilingüisme

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s�estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

RESOLUCIÓ de 5 d�octubre de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen cursos de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla d�acompanyament per al personal de l�Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, 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 2020-2021.

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.

RESOLUCIÓ del 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s�estableixen el calendari i el procés d�inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l�aprenentatge, l�ensenyament i l�avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d�idiomes de règim especial en les escoles oficials d�idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s�estableix el calendari i el procés d�admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 en les escoles oficials d�idiomes de la Comunitat Valenciana.


RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d�Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud d�adaptacions a les escoles oficials d�idiomes valencianes.


RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s�aproven les instruccions d�acollida d�estudiants d�educació superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians.


RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Formació Professional de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeix la participació dels i de les docents en els projectes d�innovació educativa a través del programa europeu Erasmus+.

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2012, de la Direcció General d�Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d�Educació, Formació i Ocupació, per la qual es reconeix la participació del professorat en els projectes d�innovació educativa a través del programa eTwinning.

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d�Ordenació i Centres Docents, per la qual s�estableix l�adscripció entre centres a l�efecte de l�expedició del certificat acreditatiu d�haver superat el nivell bàsic d�idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud i correcció d�errades.


Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

INSTRUCCIONS de 10 de febrer de 2021, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, sobre procediments de concessió de subvencions gestionats pels centres directius dependents de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.


Sotssecretaria

INSTRUCCIÓ de 27 de maig de 2015, de la Sotssecretaria de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, sobre retencions en matèria d�IRPF.

CIRCULAR 5/96-SG de 23 de juliol de 1996, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual dicta instruccions per a la tramitació dels procediments per responsabilitat patrimonial de l�Administració.

INSTRUCCIONS de 14 de maig de 2020, de la Sotssecretaria, per al càlcul de preu públic pel servei de menjador en escoles infantils curs 2021-2022.

INSTRUCCIONS de 29 de març de 2020, de la Sotssecretaria, per al càlcul de preu públic pel servei de menjador en escoles infantils curs 2021-2022.

RESOLUCIÓ de 2 d�agost de 2018, de la Sotssecretaria, sobre delegació de competències en determinats òrgans de la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport.

INSTRUCCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Sotssecretaria de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, sobre el procediment per a la negociació i aprovació de la distribució de la jornada del personal no docent en centres escolars públics no universitaris, exclosos educadors d�Educació Infantil, educadores d�educació especial i fisioterapeutes.


INSTRUCCIÓ d�11 d�abril de 2017, de la Sotssecretaria, sobre procediment per a la proposta de creació de llocs de treball en les direccions generals i en les direccions territorials.

INSTRUCCIÓ d�11 d�abril de 2017, de la Sotssecretaria, sobre procediment per a la proposta de creació de llocs de treball en centres docents.

INSTRUCCIÓ de 20 de juliol de 2017, del sotssecretari de la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre la jornada de treball i funcions dels auxiliars de gestió de reforç de centres docents d�Educació Primària.

INSTRUCCIÓ de 8 de juny de 2016, de la Sotssecretaria, complementària de la Instrucció de 25 de juny de 2014, de la Sotssecretaria de la Conselleria d�Educació, Cultura i Esport, sobre el procediment per a la negociació i l�aprovació de la distribució de la jornada del personal no docent en centres escolars públics no universitaris, exclosos educadors d�Educació Infantil, educadors d�educació especial i fisioterapeutes.


INSTRUCCIÓ de 6 d�abril de 2017, de la Sotssecretaria, sobre el procediment d�elaboració dels convenis que subscriga la Conselleria d�Educació, Investigació, Cultura i Esport.  

