
DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ

Resolució  de  la  Direcció  General  d’Innovació  Educativa  i  Ordenació
sobre la  proposta de modificació de la  jornada d’acord amb. l’ordre
9/2022 de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i
d’autorització  de  modificació  de  la  jornada  escolar  en  els  centres
sostinguts  amb  fons  públics  de  segon  cicle  d’Educació  Infantil  i
d’Educació Primària del sistema educatiu valencià.

 Director o directora/ titular del centre: CEIP BOTÀNIC CALDUCH
 Codi: 12004357
 Localitat: VILA-REAL
 Província: Castelló

D’acord  amb  l’article  29  de  l'ordre 9/2022  de  25  de  febrer,  de  la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i
el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar
en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil i
d’Educació Primària del sistema educatiu valencià, en vista de la documentació
remesa, i comprovat que la proposta presentada pel centre que vosté dirigeix
no ha obtingut l’aprovació per part de les famílies amb el vot favorable de, com
a mínim, el 55 % de vots possibles (requisit preceptiu establit en l'article 28.4
d’aquesta ordre):

ES DENEGA L’AUTORITZACIÓ al CEIP BOTÀNIC CALDUCH amb codi
de  centre  12004357 en  la  localitat  de  VILA-REAL perquè  adopte  aquesta
modificació.

Es recorda que conforme al citat article 29 en el seu punt 5 que en el cas
que la  consulta  a les famílies siga desfavorable,  podrà iniciar-se de nou el
procediment  establit  en  aquesta  ordre  amb  una  nova  proposta  del  consell
escolar o de la titularitat del centre en el cas dels centres privats sostinguts amb
fons  públics,  que  podrà  efectuar-se  transcorreguts  tres cursos  a  partir  del
següent en què es va realitzar la consulta.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant de
la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, en el termini d’un
mes  a  partir  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació  de  la  resolució
denegant el canvi de jornada, d’acord amb el que disposen els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

València, en data i signatura.
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