
 

IES PENYAGOLOSA. GRUP D’ESPORTISTES D’ELIT.  
 
L’IES Penyagolosa de Castelló és un centre de la xarxa pública de la             
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. A          
partir del curs 2020-2021 ofertarà places per a Cursar Batxillerat per a            
alumnes amb el requisit d’Esportistes d'Elit, amb l’objectiu d’agrupar-los en          
el mateix grup acadèmic. Els avantatges de cursar batxillerat en aquest           
grup específic són els següents: 
 
• Compatibilitat amb l'activitat esportiva d’Alt Rendiment desenvolupada per         
l’alumnat esportista.  
• Horari acadèmic en banda horària compacta de matí que permeta           
l’activitat esportiva en horari de vesprada.  
• Exempció de l’assignatura d'Educació Física i convalidació d’una         
assignatura optativa, d’acord a la legislació vigent.  
• Emprendre sessions de recolzament, desdoble i altres accions en          
compliment del Reial Decret 971/2007, del Decret d’esportistes d'Elit i del           
Reial Decret 242/2009, entre altres.  
• Coordinació del calendari lectiu per a compatibilitzar exàmens amb          
l’assistència a competicions oficials i/o concentracions esportives       
degudament acreditades mitjançant el certificat de la Federació esportiva.  
• Atenció individualitzada a l’alumne per part del professorat a causa de la             
seua absència per competició i/o concentració de l'alumne.  
 
Oferta de places:  
 
S’oferten places per a primer Curs de Batxillerat en les modalitats de            
Ciències-Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.  
 
Requisits:  
 
Podran sol·licitar l'accés al Centre:  

 



 

Esportistes de la Comunitat Valenciana, que vagen a cursar primer de           
Batxillerat i que reunisquen els següents requisits:  
1. Aparèixer en les llistes d’Elit de nivell A, Nivell B o que acrediten              
resultats esportius per a aquesta qualificació (*).  
2. Esportistes que complisquen 16 anys abans del 31 de Desembre de            
l’any al qual es refereix el procés d'admissió i que acrediten resultats en la              
seua categoria durant el mateix, dins dels rangs establerts per a esportista            
d’Elit Nivell A o B (*).  
3. Esportistes que segueixen Programes de Tecnificació Esportiva tutelats         
per la Direcció General de l'Esport o que acrediten resultats rellevants a            
nivell nacional (**).  
(*) Llista d'Esportistes d'Elit en el DOCV o certificat de la Direcció General             
de l'Esport sobre rang de resultats per a cada esport, segons l’Ordre de 23              
d’abril de 2007 (DOCV 5513 de 16.05.2007)  
(**) Certificat expedit per la Federació Esportiva Autonòmica amb el          
vist-i-plau de la Direcció General de l’Esport. 
 
Horaris lectius:  
 
L’ horari proposat és orientatiu, podent variar lleugerament en funció          
de les necessitats del centre en algun dia; en qualsevol cas l’alumne            
no romandrà al centre més de 6 sessions. Tot i això, l’institut està             
disposat a flexibilitzar l’horari lectiu en funció de les necessitats de           
l’alumnat, és a dir, bé de 8 a 14 h o de 9 a 15 h. 
 
L’IES Penyagolosa no és el responsable de l’horari dels entrenaments          
ni proporciona lloc ni instal·lacions per a dits entrenaments.  
 
Mesures de recolzament i compatibilitat de l'activitat esportiva:  
 
• Figura del/a Coordinador/a que canalitze les incidències per assistència a           
campionats o concentracions dins del centre educatiu i amb la resta del            

 



 

professorat.  
• Atenció individualitzada per part del professorat fora de l’horari de classes            
de l’alumnat en cas de pèrdua de classes i/o exàmens per assistència a             
campionats o concentraciones, degudament acreditada.  
• Exempció de l’assignatura d’Educació Física i convalidació d’una         
assignatura optativa.  
• Justificació de faltes d’assistència per participació en competicions         
oficials i/o concentracions derivades de la seua activitat esportiva,         
acreditades mitjançant certificació de la Federació i amb el calendari de           
proves avalat per la Federació Autonòmica o Espanyola corresponent, fins          
un 25% dels límits de permanència establerts per la legislació educativa           
vigent.  
• Modificació de les dates dels exàmens d’avaluació contínua i final quan            
coincideixen amb competicions oficials justificades mitjançant certificació       
de la Federació Autonòmica o Espanyola corresponent o, al seu torn, per            
la Direcció General de l'Esport.  
 
PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA: 
 
Com que és el primer any que s’implanta aquest batxillerat          
d’esportistes d’elit al Penyagolosa, seria convenient cridar al centre         
per conèixer la quantitat d’alumnes i la modalitat de batxillerat a           
cursar durant el curs 2020-21. Al mateix temps, hauríeu de          
facilitar-nos una adreça de correu electrònic i un número de telèfon. 
 
Presentació de les sol·licituds d’admissió: Del 17 al 25 de juny. En aquest             
procès serà imprescindible marcar la casella de la condició         
d’esportista d’elit per al curs 2020-21. 
Llistes provisionals: 15 de juliol. 
Reclamacions: del 15 al 17 de juliol.  
Llistes definitives: 27 de juliol.  
Matriculació: del 28 al 31 de juliol i 1 i 2 de setembre.  

 



 

 
LOCALITZACIÓ DEL CENTRE: 
 
C/ Moncòfar 5, 12003 
Castelló de la Plana 
 

 
• Director: Tomàs Daniel Villalonga Artola tvillalongaa@iespenyagolosa.es 
• Secretari: Joaquín López Sánchez Montañés joaquin@iespenyagolosa.es 
• Cap d’Estudis: Juan José Barahona Gadea       
jbarahonag@iespenyagolosa.es  
• Coordinadora del programa: Mònica del Moral Mira (Vicedirectora)         
mdelmoralm@iespenyagolosa.es  
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