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INFORME FAVORABLE DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I

ORDENACIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA PER A

REALITZAR LA CONSULTA A LES FAMÍLIES.

 Direcció / Titular del centre: COLEGIO LA CONCEPCIÓN
 Codi: 46005983
 Localitat: ONTINYENT

D’acord  amb  l’ordre  9/2022  de  25  de  febrer,  de  la  Conselleria
d’Educació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  regulen  les  condicions  i  el
procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar
en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil i
d’Educació Primària del sistema educatiu valencià, en vista de la documentació
remesa,  comprovat  l’informe  de  la  inspecció  d’Educació,  i  revisada  la
documentació  presentada,  s’autoritza  la  direcció  del  COLEGIO  LA
CONCEPCIÓN amb codi de centre 46005983 en la localitat de/d’ ONTINYENT
perquè inicie el procediment de consulta a les famílies.

Es recorda que caldrà ajustar-se al procediment establit en el capítol III
del  títol  III  de  l’esmentada  ordre  i  a  la  Resolució  de  la  directora  general
d’Innovació Educativa i  Ordenació, de 28 de febrer de 2022, per la qual  es
dicten instruccions per al curs 2022-23, sobre el procediment previst en l’Ordre
9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de
modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de
segon  cicle  d’Educació  Infantil  i  d’Educació  Primària  del  sistema  educatiu
valencià, i se n’estableix el calendari.

La data de consulta a les famílies serà per a tots els centres l’11 d’abril
de 2022.

El 13 d’abril els centres han de remetre l’acta definitiva de la consulta a
les  famílies  a  la  direcció  general  d’Innovació  Educativa  i  Ordenació
(jornadaescolar@gva.es) i per registre departamental.

València, en data i signatura.
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