
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
Av. de Campanar, 32

46015 VALÈNCIA

València, 22 de/d' març de 2017

Benvolguda directora/ Benvolgut director,

A l'empara de l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació,

Cultura i  Esport,  per la qual  es regula el  procediment d'autorització d'un Pla específic

d'organització  de  la  jornada escolar,  en  vista  de  la  documentació  remesa,  comprovat

l'informe  favorable  de  la  Inspecció  Educativa  i  revisada  la  documentació  presentada,

s'autoritza la direcció del CEIP SAN ONOFRE amb codi de centre 46003238 en la localitat

de/d' QUART DE POBLET perquè inicie el procediment de consulta a les famílies.

D'acord amb l'article 8 de l'esmentada ordre i la correcció d'errades de la Resolució del

director general de Política Educativa de 14 de desembre de 2016 , per la qual es dicten

instruccions sobre el procediment i s'establix el calendari, es recorda que:

• Per a fixar les dates de la constitució de la comissió de coordinació del procés, de

la publicació  dels  censos provisional  i  definitiu,  del  sorteig  dels  pares,  mares o

tutors dels alumnes que formaran part de la mesa de votació, de la constitució de la

mesa de votació i la posada a la disposició de les famílies de les paperetes de

votació, caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat 7 de l’article 8 de l’Ordre 25/2016,

de 13 de juny.

• 4 d'abril de 2017: consulta a les famílies (annex IX i X).

• 5 d'abril de 2017: remissió dels resultats de l'escrutini de la consulta a les famílies

sobre l'adopció del Pla específic d'organització de la jornada escolar a la Direcció

General de Política Educativa (annex X), a través del registre d'entrada, i en còpia

escanejada a la següent adreça electrònica: jornadaescolar@gva.es

I perquè així conste, emet aquesta notificació.

El director general de Política Educativa

Jaume Fullana Mestre
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