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RESOLUCIÓ de 26 de març del 2008, de la Direcció
General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es
modifiquen les resolucions de 8 de març del 2002 i de 9 de
març del 2004, per les quals s’adscriuen col·legis d’Educació Primària a instituts i seccions d’Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l’efecte de l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria. [2008/3897]

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Ordenación y Centros Docentes, por la que
se modifican las resoluciones de 8 de marzo de 2002 y de
9 de marzo de 2004 por las que se adscriben colegios de
Educación Primaria a institutos y secciones de Educación Secundaria y centros de Primaria a Secundaria a los
efectos de la escolarización del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria. [2008/3897]

Donada la conveniència de constituir centres Específics i integrats
de Formació Professional així com la necessitat avançar en la incorporació del primer cicle d’Educació Secundària als instituts i seccions
i la conveniència d’ajustar millor la correspondència entre Educació
Primària i centres d’Educació Secundària a què s’adscriuen per a realitzar una oferta de places escolars que corresponga més adequadament a les necessitats, procedix modificar les Resolucions de 8 març
de 2002 (DOGV núm. 4.210, de 14 de març) i de 9 de març de 2004
(DOGV núm. 4.714, de 17 de març de 2004), per les que s’adscriuen
col·legis d’Educació Primària a instituts i seccions d’Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l’efecte de l’escolarització
de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria.

Dada la conveniencia de constituir centros Específicos e integrados de Formación Profesional así como la necesidad de avanzar en la
incorporación del primer ciclo de Educación Secundaria a los institutos y secciones y la conveniencia de ajustar mejor la correspondencia entre Educación Primaria y centros de Educación Secundaria a
los que se adscriben para realizar una oferta de puestos escolares que
corresponda más adecuadamente a las necesidades, procede modificar
las Resoluciones de 8 marzo de 2002 (DOGV núm. 4.210, de 14 de
marzo) y de 9 de marzo de 2004 (DOGV núm. 4.714, de 17 de marzo
de 2004), por las que se adscriben colegios de Educación Primaria a
institutos y secciones de Educación Secundaria y centros de Primaria a
Secundaria a los efectos de la escolarización del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
Por todo ello, resuelvo:
Modificar los anexos de las Resoluciones de 8 de marzo de 2002 y
de 9 de marzo de 2004, por las que se adscriben centros de Educación
Primaria a centros de Educación Secundaria a los efectos de escolarización del alumnado en los términos que se indica en el anexo de la
presente resolución.

Per tot això, resolc:
Modificar els annexos de les Resolucions de 8 de març de 2002 i
de 9 de març de 2004, per les que s’adscriuen centres d’Educació Primària a centres d’Educació Secundària a l’efecte d’escolarització de
l’alumnat en els termes que s’indica en l’annex de la present resolució.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
La present resolució s’inscriurà en el Registre de Centres Docents
de la Comunitat Valenciana.

Primera
La presente resolución se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes de la Comunidad Valenciana.

Segona
La Direcció Territorial d’Educació, amb anterioritat a l’inici del
procés general d’admissió d’alumnes, determinarà en els instituts i
seccions d’Educació Secundària, el nombre de places escolars d’Educació Secundària Obligatòria, d’acord amb el nombre de grups que hi
haja establit la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per a
fer efectiva l’escolarització de l’alumnat.

Segunda
La Dirección Territorial de Educación, con anterioridad al inicio
del proceso general de admisión de alumnos, determinará en los institutos y secciones de Educación Secundaria, el número de puestos escolares de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el número
de grupos que haya establecido la Dirección General de Ordenación y
Centros Docentes, para hacer efectiva la escolarización del alumnado.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Esta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstant, els seus efectes s’entendran referits a l’inici dels processos d’escolarització del curs
2008/09.

Primera
Esta resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstante, sus efectos se entenderán referidos al inicio de los procesos de escolarización
del curso 2008/09.

Segona
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d’alçada davant del conseller d’Educació en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la
publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que establix els articles 114.1 i 115.1 de la Llei
30/1992, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tot això sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs
que es crega oportú.

Segunda
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Educación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114.1 y
115.1 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro
recurso que se estime oportuno.

València, 26 de març de 2008.– El director general d’Ordenació i
Centres Docents: Francisco Baila Herrera.

Valencia, 26 de marzo de 2008.– El director general de Ordenación y Centros Docentes: Francisco Baila Herrera.
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ANNEX / ANEXO
Dice / Diu
12000704
12002816
12000625
12000613

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAUME I
PUB.
PINTOR SOROLLA
PUB.
FRANCESC ROCA I ALCAIDE
PUB.
PENYAGOLOSA

BURRIANA
ALQUERIAS N. PERDIDO
BURRIANA
BURRIANA

3º de E.S.O. / 3r d’ESO
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa

Debe decir / Ha de dir
12000704
INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAUME I
12002816
PUB.
PINTOR SOROLLA
12000625
PUB.
FRANCESC ROCA I ALCAIDE
12000613
PUB.
PENYAGOLOSA

BURRIANA
ALQUERIAS N. PERDIDO
BURRIANA
BURRIANA

Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa

Dice / Diu
46018059
46018141
46012355
46014856
46016403
46018035
46017596
46013426
46003676

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 26
PUB.
CIUDAD DE BOLONIA
PUB.
GASPAR GIL POLO
PUB.
N.P. GOMEZ SERRANO
PUB.
RAFAEL ALTAMIRA
INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 27
PUB.
ELISEO VIDAL
PUB.
RAQUEL PAYA
PUB.
VICENT TOSCA

VALENCIA-D.E. 02
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA-D.E. 02
VALENCIA
VALENCIA
XIRIVELLA

3º de E.S.O. / 3r d’ESO
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa

Debe decir / Ha de dir
46018059
INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 26
46018141
PUB.
CIUDAD DE BOLONIA
46012355
PUB.
GASPAR GIL POLO
46014856
PUB.
N.P. GOMEZ SERRANO
46016403
PUB.
RAFAEL ALTAMIRA
46017596
PUB.
ELISEO VIDAL
46013426
PUB.
RAQUEL PAYA
46003676
PUB.
VICENT TOSCA

VALENCIA-D.E. 02
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
XIRIVELLA

3º de E.S.O. / 3r d’ESO
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa
3º de E.S.O. / 3r d’ESO
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa

3º de E.S.O. / 3r d’ESO
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa
Toda la etapa / Tota l’etapa

