
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, de la Direcció 
General de Centres Docents, per la qual es reconeixen les 
pròrrogues de les autoritzacions provisionals, per al curs 
escolar 2021-2022, als centres privats que s’especifiquen 
en l’annex. [2021/3136]

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2021, de la Dirección 
General de Centros Docentes, por la que se reconocen 
las prórrogas de las autorizaciones provisionales, para 
el curso escolar 2021-2022, a los centros privados que se 
especifican en el anexo. [2021/3136]

Los titulares de los centros han aportado la documentación requeri-
da en la Orden 8/2011, de 23 de febrero, de la Conselleria de Educación, 
por la que se establece el procedimiento de autorización provisional 
previsto en la disposición adicional segunda, apartado 1, del Decreto 
2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisi-
tos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo 
de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de la Orden 8/2011, 
de la Conselleria de Educación, las prórrogas de las autorizaciones pro-
visionales, hasta un máximo de cuatro prórrogas, se entenderán concedi-
das mediante presentación de declaración responsable que ratifique los 
términos manifestados en los documentos a los que hacen referencia los 
apartados f y g del artículo 4 de esta orden.

Se ha comprobado el cumplimento de lo que está preceptuado en al 
artículo 3 de la Orden 8/2011.

Visto el Decreto 2/2009, de 119 de enero del Consell, la Orden 
8/2011, de 23 de febrero, de la Conselleria de Educación, y el Decreto 
115/1009, de 9 de julio, por el que se crea el Registro de centros docen-
tes de la Comunitat Valenciana, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
9 de la Orden 8/2011, resuelvo:

Prorrogar, para el curso 2021-2022, las autorizaciones provisiona-
les vigentes durante el curso 2020-2021 a los centros privados que se 
relacionan en el anexo.

El presente acuerdo dará lugar a las correspondientes inscripciones 
en el Registro de centros docentes de la Comunitat Valenciana.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de 
Educación y Formación Profesional de esta Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de la notificación del presente acto, de conformidad con los artículos 
112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

València, 22 de marzo de 2021.– El director general de Centros 
Docentes: José Joaquín Carrión Candel.

ANEXO I (Prórroga primera)

Código: 12007841.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: La Lluna-UJI.
Titular: Escola Infantil La Lluna, Cooperativa Valenciana.
Domicilio: camino Campus del Riu Sec, s/n.
Localidad: Castelló de la Plana.
Provincia: Castellón
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

Composición provisional que se autoriza:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

Els titulars dels centres han aportat la documentació requerida en 
l’Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la 
qual s’estableix el procediment d’autorització provisional previst en 
la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de 
gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han 
de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació 
Infantil a la Comunitat Valenciana.

D’acord amb el que es preceptua en l’article 9 de l’Ordre 8/2011 de 
la Conselleria d’Educació, les pròrrogues de les autoritzacions provisio-
nals, fins a un màxim de quatre pròrrogues, es consideraran concedides 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable que ratifique els 
termes manifestats en els documents als quals fan referència els apartats 
f i g de l’article 4 d’aquesta ordre.

S’ha comprovat el compliment del que es preceptua en l’article 3 
de l’Ordre 8/2011.

Vist el Decret 2/2009, de 19 de gener, del Consell; l’Ordre 8/2011, 
de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, i el Decret 115/1009, de 
9 de juliol, pel qual es crea el Registre de centres docents de la Comu-
nitat Valenciana, i en virtut del que es disposa en l’article 9 de l’Ordre 
8/2011, resolc:

Prorrogar, per al curs 2021-2022, les autoritzacions provisionals 
vigents durant el curs 2020-2021 als centres privats que es detallen en 
l’annex.

El present acord donarà lloc a les corresponents inscripcions en el 
Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana.

Contra el present acte, que no posa fi a la via administrativa, podrà 
interposar-se recurs d’alçada davant del secretari autonòmic d’Educa-
ció i Formació Professional d’aquesta Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació 
del present acte, de conformitat amb els articles 112, 121 i 122 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

València, 22 de març de 2021.– El director general de Centres 
Docents: José Joaquín Carrión Candel.

ANNEX I (Pròrroga primera)

Codi: 12007841.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: La Lluna-UJI.
Titular: Escola Infantil La Lluna, Cooperativa Valenciana.
Domicili: camí Campus del Riu Sec, s/n.
Localitat: Castelló de la Plana.
Província: Castelló.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

Composició provisional que s’autoritza:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:



– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 
cada una.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 
cada una.

– 1 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46034569.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil.
Denominación específica del centro: Baby Mas Camarena.
Titular: Escuela Infantil Mas Camarena, SL.
Domicilio: Urbanización Mas Camarena, s/n.
Localidad: Bétera.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
10 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 4 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 5 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

10 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 4 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46030217.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: La Lluna-L’Eliana.
Titular: Ludoteca La Eliana, SL.
Domicilio: calle María Zambrano, núm. 17.
Localidad: L’Eliana.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
10 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 5 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

10 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 4 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46026615.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Baby School.
Titular: Baby School, SL.
Domicilio: calle Quart, núm. 50.
Localidad: Moncada.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:

– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-
cuna.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-
cuna.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46034569.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil.
Denominació específica del centre: Baby Mas Camarena.
Titular: Escuela Infantil Mas Camarena, SL.
Domicili: Urbanització Mas Camarena, s/n.
Localitat: Bétera.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
10 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 4 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 5 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

10 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46030217.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: La Lluna-L’Eliana.
Titular: Ludoteca La Eliana, SL.
Domicili: carrer María Zambrano, núm. 17.
Localitat: L’Eliana.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
10 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 5 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

10 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46026615.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Baby School.
Titular: Baby School, SL.
Domicili: carrer Quart, núm. 50.
Localitat: Moncada.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:



4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46031167.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Sol Solet.
Titular: Ceiss Educas, SL.
Domicilio: calle Haraldo Dalhander, núm. 40.
Localidad: Moncada.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, una unidad con 20 pues-

tos escolares, una unidad con 18 puestos escolares y una unidad con 15 
puestos escolares.

Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 
de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46023560.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: La Roda II.
Titular: La Roda Sociedad Cooperativa Valenciana Laboral.
Domicilio: calle Doctor Fleming, núm. 4.
Localidad: Ontinyent.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46033243.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Món dels Menuts.
Titular: Món dels Menuts, Cooperativa Valenciana.
Domicilio: calle José Iranzo, núm. 69.
Localidad: Ontinyent.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46031167.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Sol Solet.
Titular: Ceiss Educas, SL.
Domicili: carrer Harald Dalhander, núm. 40.
Localitat: Moncada.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, una unitat amb 20 llocs esco-

lars, una unitat amb 18 llocs escolars i una unitat amb 15 llocs escolars.

Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 
2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46023560.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: La Roda II.
Titular: La Roda Societat Cooperativa Valenciana Laboral.
Domicili: carrer Doctor Fleming, núm. 4.
Localitat: Ontinyent.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46033243.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Món dels Menuts.
Titular: Món dels Menuts, Cooperativa Valenciana.
Domicili: carrer Josep Iranzo, núm. 69.
Localitat: Ontinyent.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:



3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 38 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 19 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46022828.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Dumbo.
Titular: María García Peiró.
Domicilio: calle Pintor Vila Prades, núm. 9.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 39 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46029884.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil.
Denominación específica del centro: Lápices II.
Titular: Zaebal, SL.
Domicilio: avenida General Aviles, núm. 54.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46024278.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil.
Denominación específica del centro: Betel.
Titular: Betel Infant School, SL.
Domicilio: calle Mistral, núm. 4-6-8.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
10 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 38 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 19 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46022828.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Dumbo.
Titular: María García Peiró.
Domicili: carrer Pintor Vila Prades, núm. 9.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 39 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46029884.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil.
Denominació específica del centre: Lápices II.
Titular: Zaebal, SL.
Domicili: avinguda General Avilés, núm. 54.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46024278.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil.
Denominació específica del centre: Betel.
Titular: Betel Infant School, SL.
Domicili: carrer Mistral, núm. 4-6-8.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
10 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.



– 4 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 
cada una.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 4 unidades para escolares de 2 a 3 años, tres unidades con 20 

puestos escolares y una unidad con 17 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

10 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46036840.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil.
Denominación específica del centro: Espai Natural.
Titular: Alicia Jordá Vidal.
Domicilio: calle Fray Pedro Ponce de León, núm. 7.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 16 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46031933.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil.
Denominación específica del centro: Saint Timothy.
Titular: Saint Timothy Escuela Infantil, SL.
Domicilio: calle Mariano Cuber, núm. 22.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46029720.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil.
Denominación específica del centro: Saint Thomas.
Titular: Saint Thomas Escuela Infantil, SL.
Domicilio: calle Sagunto, núm. 118-D.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.

– 4 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-
cuna.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, tres unitats amb 20 llocs 

escolars i una unitat amb 17 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

10 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46036840.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil.
Denominació específica del centre: Espai Natural.
Titular: Alicia Jordá Vidal.
Domicili: carrer Fra Pedro Ponce de León, núm. 7.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 16 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46031933.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil.
Denominació específica del centre: Saint Timothy.
Titular: Saint Timothy Escuela Infantil, SL.
Domicili: carrer Mariano Cuber, núm. 22.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46029720.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil.
Denominació específica del centre: Saint Thomas.
Titular: Saint Thomas Escuela Infantil, SL.
Domicili: carrer Sagunt, núm. 118-D.
Localitat: València.
Província: València.



Composición definitiva autorizada:
6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46034788.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: A Gates.
Titular: Guarderia A Gates, SL.
Domicilio: calle Cerdán de Tallada, núm. 15.
Localidad: Xàtiva.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, dos unidades con 18 pues-

tos escolares cada una y una unidad con 19 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 8 de abril 

de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, DOGV 8790, 
de 16 de abril de 2020:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, una unidad con 19 pues-

tos escolares y una unidad con 18 puestos escolares.
Se acuerda la primera prórroga para el curso 2021-2022.

ANEXO II (Prórroga segunda)

Código: 03009956.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Vistahermosa Family School.
Titular: Grupo Family School, SL.
Domicilio: avenida de La Albufereta, núm. 25.
Localidad: Alicante.
Provincia: Alicante.
Composición definitiva autorizada:
6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 26 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 54 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 19 puestos escolares.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Composició definitiva autoritzada:
6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46034788.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: A Gates.
Titular: Guarderia A Gates, SL.
Domicili: carrer Cerdà de Tallada, núm. 15.
Localitat: Xàtiva.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, dues unitats amb 18 llocs 

escolars cadascuna i una unitat amb 19 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 8 d’abril de 

2020, de la Direcció General de Centres Docents, DOGV 8790, de 16 
d’abril de 2020:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, una unitat amb 19 llocs 

escolars i una unitat amb 18 llocs escolars.
S’acorda la primera pròrroga per al curs 2021-2022.

ANNEX II (Pròrroga segona)

Codi: 03009956.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Vistahermosa Family School.
Titular: Grupo Family School, SL.
Domicili: avinguda de l’Albufereta, núm. 25.
Localitat: Alacant.
Província: Alacant.
Composició definitiva autoritzada:
6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 26 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 54 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 19 llocs escolars.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.



Código: 03020903.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: El Camino.
Titular: Escuela Infantil Catral, SL.
Domicilio: calle Almoradí, núm. 53.
Localidad: Catral
Provincia: Alicante.
Composición definitiva autorizada:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 16 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 16 puestos escolares.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 03017850.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Mi Primera Escuela.
Titular: Ascensión Ruano Gil.
Domicilio: avenida Camilo José Cela, núm. 80.
Localidad: Elda
Provincia: Alicante.
Composición definitiva autorizada:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 16 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 03020320.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Kid’s Garden.
Titular: Centros Infantiles Kid’s Garden, SL.
Domicilio: calle José Antonio Cañete Juárez, núm. 13.
Localidad: Elche
Provincia: Alicante.
Composición definitiva autorizada:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 3 unidades de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 12008326.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: El Parque.
Titular: El Parque Pipa Torrent, SL.
Domicilio: calle A. Poligono Industrial Belcaire. Parcela, núm. 415
Localidad: La Vall d’Uixó.
Provincia: Castellón.

Codi: 03020903.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: El Camino.
Titular: Escuela Infantil Catral, SL.
Domicili: carrer Almoradí, núm. 53.
Localitat: Catral.
Província: Alacant.
Composició definitiva autoritzada:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 16 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 16 llocs escolars.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 03017850.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Mi Primera Escuela.
Titular: Ascensión Ruano Gil.
Domicili: avinguda Camilo José Cela, núm. 80.
Localitat: Elda.
Província: Alacant.
Composició definitiva autoritzada:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 16 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 03020320.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Kid’s Garden.
Titular: Centros Infantiles Kid’s Garden, SL.
Domicili: carrer José Antonio Cañete Juárez, núm. 13.
Localitat: Elx.
Província: Alacant.
Composició definitiva autoritzada:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 3 unitats d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadascuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 12008326.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: El Parque.
Titular: El Parque Pipa Torrent, SL.
Domicili: carrer A. Polígon Industrial Belcaire. Parcel·la, núm. 415
Localitat: la Vall d’Uixó.
Província: Castelló.



Composición definitiva autorizada:
6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año, con 16 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 26 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 40 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25de abril de 2019:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46033401.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: El Peixet 2.
Titular: Enriqueta Planells Roselló y Francisco G. Fuertes Cubero.
Domicilio: calle San Antonio, núm. 144.
Localidad: Mislata
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46032287.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Mamá Pato.
Titular: Escuela Infantil Mamá Pato, SL.
Domicilio: calle Nou d’octubre, núm. 27.
Localidad: Paiporta
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46027929.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Cumbre.
Titular: Escola Infantil Cumbre, SL.
Domicilio: avenida Blasco Ibáñez, núm. 40.
Localidad: Paterna

Composició definitiva autoritzada:
6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 16 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 26 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 40 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució d’15 d’abril de 

2019 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 8535, 
de 25 d’abril de 2019:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46033401.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: El Peixet 2.
Titular: Enriqueta Planells Roselló i Francisco G. Fuertes Cubero.
Domicili: carrer Sant Antoni, núm. 144.
Localitat: Mislata
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46032287.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Mamá Pato.
Titular: Escuela Infantil Mamá Pato, SL.
Domicili: carrer Nou d’octubre, núm. 27.
Localitat: Paiporta.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46027929.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Cumbre.
Titular: Escola Infantil Cumbre, SL.
Domicili: avinguda Blasco Ibáñez, núm. 40.
Localitat: Paterna.



Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 19 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46028107.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primero ciclo.
Denominación específica del centro: Infantes.
Titular: María Consuelo Soler Ruiz y María Julia Soler Ruiz.
Domicilio: calle Cavite, núm. 53.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
2 unidades de Educación Infantil, primero ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, cono 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, cono 20 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 15 de abril 

de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8535, de 25 de abril de 2019:

2 unidades de Educación Infantil, primero ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, cono 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, cono 15 puestos escolares.
Se acuerda la segunda prórroga para el curso 2021-2022.

ANEXO III (Prórroga tercera)

Código: 03019822.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: El Cole de Pate.
Titular: El Cole de Pate, SL.
Domicilio: calle Doctora Damiana Zaragoza i Zaragoza, núm. 3.
Localidad: Villajoyosa.
Provincia: Alicante.
Composición definitiva autorizada:
7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, una unidad con 18 pues-

tos escolares y otra con 20.
– 3 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, una unidad con 18 pues-

tos escolares y una unidad con 20.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 19 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46028107.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Infantes.
Titular: María Consuelo Soler Ruiz i María Julia Soler Ruiz.
Domicili: carrer Cavite, núm. 53.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
2 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 15 d’abril 

de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8535, de 25 d’abril de 2019:

2 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
S’acorda la segona pròrroga per al curs 2021-2022.

ANNEX III (Pròrroga tercera)

Codi: 03019822.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: El Cole de Pate.
Titular: El Cole de Pate, SL.
Domicili: carrer Doctora Damiana Zaragoza i Zaragoza, núm. 3.
Localitat: la Vila Joiosa.
Província: Alacant.
Composició definitiva autoritzada:
7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, una unitat amb 18 llocs 

escolars i una altra amb 20.
– 3 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, una unitat amb 18 llocs 

escolars i una unitat amb 20.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.



Código: 03018362.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Renacuajos.
Titular: Escuela Infantil Renacuajos, SL.
Domicilio: calle Huerto Real, s/n.
Localidad: Villena.
Provincia: Alicante.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 12007103.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: La Jirafa.
Titular: Escola i Oci, SL.
Domicilio: calle Museros, núm. 16.
Localidad: Castelló de la Plana.
Provincia: Castellón.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 25 de abril 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8296, de 16 de mayo de 2018:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, una unidad con 18 pues-

tos escolares y una unidad con 20 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 12007589.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Picarol.
Titular: Infant Educalia, SL.
Domicilio: calle Juan Bautista Folia Prades, núm. 11.
Localidad: Castelló de la Plana.
Provincia: Castellón.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares

Codi: 03018362.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Renacuajos.
Titular: Escuela Infantil Renacuajos, SL.
Domicili: carrer Huerto Real, s/n.
Localitat: Villena.
Província: Alacant.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 12007103.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: La Jirafa.
Titular: Escola i Oci, SL.
Domicili: carrer Museros, núm. 16.
Localitat: Castelló de la Plana.
Província: Castelló.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 25 d’abril 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8296, de 16 de maig de 2018:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, una unitat amb 18 llocs 

escolars i una unitat amb 20 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 12007589.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Picarol.
Titular: Infant Educalia, SL.
Domicili: carrer Joan Baptista Folia Prades, núm. 11.
Localitat: Castelló de la Plana.
Província: Castelló.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars



Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 12007701
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Món de Fades.
Titular: Món de Fades, SL.
Domicilio: calle Cortes Valencianas, núm. 32.
Localidad: Vila-real.
Provincia: Castellón.
Composición definitiva autorizada:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46030849.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: El Badall.
Titular: EI El Badall de Alginet, SL.
Domicilio: calle Doctor Gómez Ferrer, núm. 59.
Localidad: Alginet.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46028533.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: La Cometa.
Titular: Aldecon La Cometa, SL.
Domicilio: plaza Sant Josep, núm. 6 C.
Localidad: Carcaixent-La Cogullada.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 12007701
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Món de Fades.
Titular: Món de Fades, SL.
Domicili: carrer Corts Valencianes, núm. 32.
Localitat: Vila-real.
Província: Castelló.
Composició definitiva autoritzada:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46030849.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: El Badall.
Titular: EI El Badall d’Alginet, SL.
Domicili: carrer Doctor Gómez Ferrer, núm. 59.
Localitat: Alginet.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46028533.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: La Cometa.
Titular: Aldecon La Cometa, SL.
Domicili: plaça Sant Josep, núm. 6 C.
Localitat: Carcaixent-la Cogullada.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.



Código: 46025891.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Corazón.
Titular: CEICOPI, SL.
Domicilio: calle Virgen de los Desamparados, núm. 52.
Localidad: Mislata.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada.
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 30 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código del centro: 46029641.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil.
Denominación específica del centro: Jardín de Valterna.
Titular: Escuelas Infantiles Siglo XXI, SL.
Domicilio: calle Espígol, núm. 55.
Localidad: Paterna.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada en el primer ciclo de Educación 

Infantil
9 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 4 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

9 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46035446.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Palma Kids.
Titularidad: Colegio Palma, SL.
Domicilio: calle 600, núm. 5 Urbanización Montecañada.
Localidad: Paterna-La Cañada.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.

Codi: 46025891.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Corazón.
Titular: CEICOPI, SL.
Domicili: carrer Verge dels Desemparats, núm. 52.
Localitat: Mislata.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada.
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 30 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi del centre: 46029641.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil.

Denominació específica del centre: Jardín de Valterna.
Titular: Escuelas Infantiles Siglo XXI, SL.
Domicili: carrer Espígol, núm. 55.
Localitat: Paterna.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada en el primer cicle d’Educació 

Infantil:
9 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

9 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46035446.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Palma Kids.
Titularitat: Colegio Palma, SL.
Domicili: carrer 600, núm. 5, Urbanització Montcanyada.
Localitat: Paterna-la Canyada.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.



Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 
de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46012021.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y
Secundaria.
Denominación específica del centro: Marni.
Titular: Centro de Estudios Marni, SA.
Domicilio: calle Padre Viñas, núm. 94.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada en el nivel de Educación Infantil 

primer ciclo:
8 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de cero a un año, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de uno a dos años, con 13 puestos esco-

lares cada una.
– 4 unidades para escolares de dos a tres años, con 20 puestos esco-

lares cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

8 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46029811.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Baby Donald.
Titular: María Estrella Navarro Sampedro.
Domicilio: calle Barrio de la Luz, núm. 4.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
2 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

2 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46032949.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Pasitos.
Titular: CEIM Thous, SL.
Domicilio: calle Maximiliano Thous, núm. 8.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 
de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46012021.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil, 

Primària i
Secundària.
Denominació específica del centre: Marni.
Titular: Centro de Estudios Marni, SA.
Domicili: carrer Pare Viñas, núm. 94.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada en el nivell d’Educació Infantil 

primer cicle:
8 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

8 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46029811.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Baby Donald.
Titular: María Estrella Navarro Sampedro.
Domicili: carrer Barri de la Llum, núm. 4.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
2 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

2 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46032949.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Pasitos.
Titular: CEIM Thous, SL.
Domicili: carrer Maximilià Thous, núm. 8.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.



– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 
cada una.

– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 
cada una.

Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 
de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46026573.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Sacapuntas sin Cortes ni Puntas.
Titular: Sacapuntas sin Cortes ni Puntas, SL.
Domicilio: carrera de San Luis, núm. 11.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, con 64 puestos esco-

lares, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46034193.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Etapas.
Titular: Servicios Infantiles Crival, SL.
Domicilio: calle Dama de Elche, núm. 22.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
DOGV 8283, de 27 de abril de 2018:

5 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la tercera prórroga para el curso 2021-2022.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-
cuna.

– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-
cuna.

Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 
de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46026573.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Sacapuntas sin Cortes ni Puntas.
Titular: Sacapuntas sin Cortes ni Puntas, SL.
Domicili: carrera de Sant Lluís, núm. 11.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, amb 64 llocs escolars, 

distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46034193.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Etapas.
Titular: Servicios Infantiles Crival, SL.
Domicili: carrer Dama d’Elx, núm. 22.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, DOGV 
8283, de 27 d’abril de 2018:

5 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la tercera pròrroga per al curs 2021-2022.



ANEXO IV (Prórroga cuarta)

Código: 46034752.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria.
Denominación específica del centro: Camarena Canet.
Titular: Colegio Mas Camarena, SL.
Domicilio: avenida de las Rosas, s/n.
Localidad: Canet d’en Berenguer.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años con 20 puestos escolares 

cada una
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año con 8 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente DOGV 
8028 de 27 de abril de 2017:

5 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años con 11 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la cuarta prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46032792.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Peque Natura.
Titular: Fedeylola, SL.
Domicilio: calle Sollana, núm. 3. Bulevar del Xúquer.
Localidad: Cullera.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente DOGV 
8028 de 27 de abril de 2017:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la cuarta prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46032603.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil de primer ciclo.
Denominación específica del centro: Cuquets.
Titular: CEI Cuquets, SL.
Domicilio: calle de Benifaraig, núm. 1.
Localidad: Moncada.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 18 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente DOGV 
8028 de 27 de abril de 2017:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

ANNEX IV (Pròrroga quarta)

Codi: 46034752.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària.
Denominació específica del centre: Camarena Canet.
Titular: Colegio Mas Camarena, SL.
Domicili: avinguda de les Roses, s/n.
Localitat: Canet d’en Berenguer.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys amb 20 llocs escolars cadas-

cuna
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any amb 8 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent DOGV 
8028 de 27 d’abril de 2017:

5 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys amb 11 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la quarta pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46032792.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Peque Natura.
Titular: Fedeylola, SL.
Domicili: carrer Sollana, núm. 3. Bulevard del Xúquer.
Localitat: Cullera.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent DOGV 
8028 de 27 d’abril de 2017:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la quarta pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46032603.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil 

de primer cicle.
Denominació específica del centre: Cuquets.
Titular: CEI Cuquets, SL.
Domicili: carrer de Benifaraig, núm. 1.
Localitat: Moncada.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 18 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent DOGV 
8028 de 27 d’abril de 2017:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:



– 1 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 18 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la cuarta prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46031911.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Jacky.
Titular: Desamparados Tarín Burguet.
Domicilio: calle Federico Maicas, núm. 12 y 14.
Localidad: Torrent.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente DOGV 
8028 de 27 de abril de 2017:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.
Se acuerda la cuarta prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46024850.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Du-Du-A.
Titular: Sacramento Tormo Villarroya.
Domicilio: calle Maestro Valls, núm. 36-38.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
9 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente DOGV 
8028 de 27 de abril de 2017:

9 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la cuarta prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46034065.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

primer ciclo.
Denominación específica del centro: Llavoretes.
Titular: Llavoretes, SL.
Domicilio: calle Caravaca, núm. 14.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición autorizada:
6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 18 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la quarta pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46031911.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Jacky.
Titular: Desamparados Tarín Burguet.
Domicili: carrer Federico Maicas, núm. 12 i 14.
Localitat: Torrent.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent DOGV 
8028 de 27 d’abril de 2017:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.
S’acorda la quarta pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46024850.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Du-Du-A.
Titular: Sacramento Tormo Villarroya.
Domicili: carrer Mestre Valls, núm. 36-38.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
9 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent DOGV 
8028 de 27 d’abril de 2017:

9 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-

cuna.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la quarta pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46034065.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Llavoretes.
Titular: Llavoretes, SL.
Domicili: carrer Caravaca, núm. 14.
Localitat: València.
Província: València.
Composició autoritzada:
6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.



– 3 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares 
cada una.

Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 
de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente DOGV 
8028 de 27 de abril de 2017:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
Se acuerda la cuarta prórroga para el curso 2021-2022.

Código: 46028201.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de 

Primer Ciclo.
Denominación específica del centro: Little Stars.
Titular: Little Stars, SC.
Domicilio: calle Poeta Andrés Cabrelles, núm. 6.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Composición definitiva autorizada:
4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas de la 

siguiente manera:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 18 puestos escolares.
Composición provisional autorizada por Resolución de 30 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente DOGV 
8028 de 27 de abril de 2017:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas de la 
siguiente manera:

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares.
Se acuerda la cuarta prórroga para el curso 2021-2022.

– 3 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-
cuna.

Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 
de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent DOGV 
8028 de 27 d’abril de 2017:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
S’acorda la quarta pròrroga per al curs 2021-2022.

Codi: 46028201.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri-

mer cicle.
Denominació específica del centre: Little Stars.
Titular: Little Stars, SC.
Domicili: carrer Poeta Andreu Cabrelles, núm. 6.
Localitat: València.
Província: València.
Composició definitiva autoritzada:
4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes de la següent 

manera:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 18 llocs escolars.
Composició provisional autoritzada per la Resolució de 30 de març 

de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent DOGV 
8028 de 27 d’abril de 2017:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes de la següent 
manera:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars.
S’acorda la quarta pròrroga per al curs 2021-2022.
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