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RESOLUCIÓ de 23 de març de 2019, de la Direcció 
General de Política Educativa, per la qual s’adscriu, als 
efectes d’escolarització de l’alumnat d’educació infantil 
segon cicle a educació primària, el centre públic d’edu-
cació infantil Niño Jesús (46015231) al centre privat 
Niño Jesús (46011961), ambdós de la ciutat de València. 
[2019/3133]

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Política Educativa, por la cual se adscribe, a 
los efectos de escolarización del alumnado de educación 
infantil segundo ciclo a educación primaria, el centro 
público de educación infantil Niño Jesús (46015231) al 
centro privado Niño Jesús (46011961), ambos de la ciu-
dad de València. [2019/3133]

El Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el cual se regula 
la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establece en el artículo 5 
que la conselleria competente en materia educativa planificará la oferta 
de plazas escolares sostenidas con fondos públicos, garantizando que 
existen suficientes plazas para atender las necesidades previstas; distri-
buirá la oferta por áreas de influencia y resolverá la adscripción de los 
centros docentes. Asimismo, el artículo 11 del mencionado decreto que 
regula las adscripciones de oficio, permite la adscripción de centros de 
educación infantil que impartan el segundo ciclo a centros de educación 
primaria.

La Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula el procedimien-
to de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñan-
zas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
obligatoria y Bachillerato, en su preámbulo señala que «desaparece la 
necesidad que las familias confirmen plaza en los centros públicos. El 
alumnado pasa automáticamente de un nivel a otro sin necesidad de 
realizar ningún trámite tanto si se trata de un centro público como sí es 
concertado. Con esto se unifica el procedimiento en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos, se garantiza el itinerario educativo y se 
eliminan trámites que complicaban innecesariamente el procedimiento 
de admisión en la enseñanza pública».

La escuela infantil Niño Jesús de València (46015231) es un centro 
de titularidad de la Generalitat que escolariza alumnado del segundo 
ciclo de educación infantil y no está adscrito a ningún centro de edu-
cación primaria. En la misma zona de escolarización no hay ningún 
centro de titularidad de la Generalitat que imparta educación primaria y 
no imparta educación infantil de segundo ciclo. Por otro lado, hay que 
observar que las instalaciones de la escuela infantil Niño Jesús están 
ubicadas en el interior de la parcela del centro privado Niño Jesús de 
València (46011961).

Los consejos escolares de ambos centros han manifestado, por una-
nimidad, su posición favorable a la adscripción de oficio como solu-
ción a la continuidad del alumnado de la escuela infantil Niño Jesús 
(46015231) en educación primaria.

Una vez analizada la propuesta de adscripción de la Dirección Terri-
torial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana, acompañada del informe favorable, de la Inspección de 
Educación y de la ratificación por unanimidad por parte del Consejo 
Escolar Municipal de València, y en virtud de lo que dispone el artículo 
6 de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de 2016, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la cual se regula el 
procedimiento de admisión de alumnos, resuelvo:

Primero
Adscribir a efectos de escolarización del alumnado, el centro públi-

co de Educación Infantil Niño Jesús (46015231) al centro privado con-
certado Niño Jesús (46011961).

Segundo
La presente resolución se inscribirá en el Registro de Centros 

Docentes de la Comunitat Valenciana.

Tercero
Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, sus efec-

El Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula 
l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impar-
teixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat estableix en l’article 5 que la con-
selleria competent en matèria educativa planificarà l’oferta de llocs 
escolars sostinguts amb fons públics, garantint que existeixen suficients 
llocs per atendre les necessitats previstes; distribuirà l’oferta per àrees 
d’influència i resoldrà l’adscripció dels centres docents. Així mateix 
l’article 11 de l’esmentat decret que regula les adscripcions d’ofici, 
permet l’adscripció de centres d’educació infantil que impartisquen el 
segon cicle a centres d’educació primària.

L’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admis-
sió 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 Batxi-
llerat, en el seu preàmbul assenyala que «desapareix la necessitat que 
les famílies confirmen plaça en els centres públics. L’alumnat passa 
automàticament d’un nivell a un altre sense necessitat de realitzar cap 
tràmit tant si es tracta d’un centre públic com si és concertat. Amb això 
s’unifica el procediment en tots els centres sostinguts amb fons públics, 
es garanteix l’itinerari educatiu i s’eliminen tràmits que complicaven 
innecessàriament el procediment d’admissió en l’ensenyament públic».

L’escola infantil Niño Jesús de València (46015231) és un centre 
de titularitat de la Generalitat que escolaritza alumnat del segon cicle 
d’Educació Infantil i no està adscrit a cap centre d’Educació Primària. 
En la mateixa zona d’escolarització no hi ha cap centre de titularitat de 
la Generalitat que impartisca educació primària i no impartisca educació 
infantil 2n cicle. D’altra banda, cal observar que les instal·lacions de 
l’escola infantil Niño Jesús estan ubicades en l’interior de la parcel·la 
del centre privat Niño Jesús de València (46011961).

Els consells escolars d’ambdós centres han manifestat, per unani-
mitat, la seua posició favorable a l’adscripció d’ofici com a solució a la 
continuïtat de l’alumnat de l’escola infantil Niño Jesús (46015231) en 
educació primària.

Una vegada analitzada la proposta d’adscripció de la Direcció Terri-
torial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valen-
ciana, acompanyada de l’informe favorable, de la Inspecció d’Educació 
i de la ratificació per unanimitat per part del Consell Escolar Municipal 
de València, i en virtut del que disposa l’article 6 de l’Ordre 7/2016, de 
19 d’abril, de 2016, de la Conselleria d’Educació per la qual es regula 
el procediment d’admissió d’alumnes, resolc:

Primer
Adscriure a l’efecte d’escolarització de l’alumnat, el centre públic 

d’Educació Infantil Niño Jesús (46015231) al centre privat concertat 
Niño Jesús (46011961).

Segon
La present resolució s’inscriurà en el Registre de Centres Docents 

de la Comunitat Valenciana.

Tercer
Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, els 



tos se entenderán referidos a partir del inicio de los procesos de escola-
rización del curso 2019-2020.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse un recurso de alzada ante la Secretaría Autonó-
mica de Educación e Investigación en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, de acuerdo con lo que establecen los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.

Todo esto sin perjuicio que pueda ejercitarse cualquier otro recurso 
que se crea oportuno.

València, 23 de marzo de 2019.– El director general de Política 
Educativa: Jaume Fullana Mestre.

seus efectes s’entendran referits a partir de l’inici dels processos d’es-
colarització del curs 2019-2020.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se un recurs d’alçada davant la Secretaria Autonòmica 
d’Educació i Investigació en el termini d’un mes a comptar des de l’en-
demà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
d’acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques.

Tot això sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs 
que es crega oportú.

València, 23 de març de 2019.– El director general de Política Edu-
cativa: Jaume Fullana Mestre.
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