
                          Instruccions per a l’organització i el funcionament dels  centres que imparteixen Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen 

ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional 

49

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre 33

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació 32

Fitxa del recurs en el portal web Gestor educatiu 28

Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta 

educativa per a la inclusió de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià

23

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del 

Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

21

Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació 

general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

16

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià 9

Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià 8

ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació 

Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Va

7

Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià 7

Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i 

deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis 

7

Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a 

la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, 

dependents de la conselleria competent en matèria d’educació

7

Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el 

funcionament dels centres docents que imparteixen ensenyaments del segon cicle d’Educació Infantil, Preescolar, Primària, General Bàsica, 

Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, mantinguts amb fons públics i que depenen de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana 

6

Decret 58/2021, de 30 d’abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docent i nombre màxim d’alumnat per unitat en centres docents no 

universitaris 

6

Pla director de coeducació 6

Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels 

plans d’igualtat i convivència 

6

Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre 6

DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el 

currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/20 de 5 de juny, del Consell, pel 

qual s’establix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del

Batxillerat a la Comunitat Valenciana

            6            ADIDE-
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Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupen determinades disposicions relatives a l'exercici de la docència en l'Educació 

Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial del professorat i a les 

especialitats dels cossos docents d'Ensenyament Secundari.

6

Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència 5

Resolució de 29 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional , per la qual es dicten instruccions per a 

l’adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d’avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021, davant la 

situació ocasionada per la Covid-19. 

5

Llei 4/2018, de 21 de febrer de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià 4

Resolució de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a 

l’aplicació d’alguns dels principals procediments previstos en l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics 

del sistema educatiu valencià, i es publiquen els formularis referits a l’avaluació sociopsicopedagògica, l’informe sociopsicopedagògic, el pla 

d’actuació personalitzat (PAP) i el dictamen per a l’escolarització

4

Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI 4

Decret 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d’una alimentació saludable i sostenible a centres de la Generalitat 4

Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions 

per al compliment de la normativa de protecció de dades als centres educatius públics de titularitat de la Generalitat 

4

Ordre 43/2016, de 3 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 53/2012, de 8 d’agost, de 

la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servei de menjador escolar en els

4

Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servei i 

gratificacions per serveis extraordinaris 

4

Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als 

centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant de diversos supòsits de no-

convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.

4

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en 

els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en  matèria d’educació

4
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                          Instruccions per a l’organització i el funcionament dels  centres que imparteixen Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació 

secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen

4

Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i 

l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han  de tindre la condició d'esportista 

d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa

4

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la integració social d’aquests 4

Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de 

l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, 

Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

4

Ordre 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableixen les normes sobre l’ús segur de 

mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat

4

Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat 3

Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels 

plans d’igualtat i convivència 

3

Llei 9/2018, de 24 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’Estatut de les Persones amb 

Discapacitat 

3

Ordre 53/2012, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servei de menjador escolar als centres 

docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d’educació 

3

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 3

Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la 

Comunitat Valenciana 

3

Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a 

l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià

3

Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servei i 

gratificacions per serveis extraordinaris 

3

Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat 3

Ordre de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a 

distància a la Comunitat Valenciana

3

Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que ocupen les seues funcions en 

les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària

3

Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 

la seua integració social, després de la seua reforma per Llei orgànica 2/2009.

3

Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen 

ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

3

Decret 234/1997, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’Educació Secundària 2

Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut 2

Resolució conjunta d’11 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l’atenció precoç de l’alumnat que puga presentar un problema de salut mental

2

Resolució de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a 

actuar en l’acollida d’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, en els centres educatius de la Comunitat Valenciana

2

Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana 2

Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i a l’adolescència enfront de la violència 2

Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, 

reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material 

curricular als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions 

destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals

2

Instruccions de renovació i reposició de llibres de text i material curricular per al curs 2021-2022, del director general de Centres Docents, de 

data 28 d’abril de 2021

2

ACLARIMENT A LES INSTRUCCIONS DE RENOVACIÓ I REPOSICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR CURS 2021-2022 2

Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència 

escolar, emmarcada dins del pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència en els centres escolars

2

Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 2

Oficina Virtual d’Educació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (OVICE) 2

l’Ordre d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els criteris generals pels quals s’ha de regir 

el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació 

Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d’Idiomes

            2            ADIDE-
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, quant al règim de funcionament dels òrgans col·legiats 2

ORDRE 4/2021, de 4 de febrer, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés 

2

Resolució de 31 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud i la gestió de 

productes de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives especials

2
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                          Instruccions per a l’organització i el funcionament dels  centres que imparteixen Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

Resolució 27 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals 

per a l’organització curricular dels cursos primer i segon d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2

2

Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la 

docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.

2

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 2

Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 

la seua integració social

2

ORDRE 5/2020, de 31 març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els  centres docents sostinguts amb 

fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat

2

Ordre de 29 d’abril de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el número identificatiu de l’alumnat (NIA) de la Comunitat 

Valenciana 

2

Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la conselleria competent en matèria d’educació, per 

mitjà del sistema d’informació ITACA, dels centres docents que imparteixen ensenyaments reglats no universitaris 

2

INSTRUCCIONS RENOVACIÓ I REPOSICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR CURS 2021-2022 2

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana 1

Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat 1

Resolució de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a 

l’organització de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària, o normativa que la substituïsca 

1

Pla valencià d’inclusió i cohesió social (PVICS), l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano 2018-2023, l’Estratègia 

valenciana de migracions 2021-2026, l’Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no-discriminació

1

Pla valencià d’inclusió i cohesió social (PVICS), 1

Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano 2018-2023 1

Estratègia valenciana de migracions 2021-2026 1

Pla director de coeducació 1

Ordre 23/2021, de 6 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, determina els criteris de creació de llocs de professorat de 

l’especialitat d’Orientació Educativa en els equips d’Orientació Educativa, i ordena la creació de les unitats especialitzades d’Orientació.

1

Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària 1

Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues 

atribucions

1

Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l’Administració del Consell 1

Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, regula els plans per al foment de la lectura als centres docents de la Comunitat 

Valenciana

1

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil 1

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de protecció integral contra la violència de gènere, que insta que s’adopten les mesures necessàries

per a assegurar que els consells escolars impulsen l’adopció de mesures educatives que fomenten la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

1

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE 71, 23.03.2007), en què s’insta la inclusió del principi 

d’igualtat efectiva entre dones i homes en el sistema educatiu.

1

Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió 

de gènere a la Comunitat Valenciana

1

Resolució de les Corts 98/IX, sobre la creació de la figura de persona coordinadora d’igualtat en tots els centres educatius, aprovada per la 

Comissió de Política Social i Ocupació en la reunió del 9 de desembre de 2015

1

Instrucció de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a 

garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat 

1

Protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament laboral en centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport 

1

Guia de bones pràctiques per a la prevenció de conductes d’assetjament laboral (aprovada el 19.12.2017 en la Comissió Paritària de Seguretat i 

Salut en el Treball -COPASESA-)

1

Resolució de 27 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius 

generals per a l’organització curricular dels cursos primer i segon d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 202

1

Resolució de 21 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional 1

Guia Tècnica per a l’elaboració del pla de contingència i continuïtat del treball durant la COVID-19 1

Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’autoritat del professorat 1

Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

1

Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg d’activitats amb risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre 

Autonòmic de Plans d’Autoprotecció

1

Ordre 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d’autoprotecció o mesures d’emergència dels 

centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana 

1

Instruccions operatives de l’INVASSAT 1

Resolució d’1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022   

1
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                          Instruccions per a l’organització i el funcionament dels  centres que imparteixen Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la 

Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres

1

Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als 

procediments de provisió de llocs del personal doent no universitari de la Comunitat Valenciana 

1

Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre 

l’expedició de les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en i educatiu dependents de la 

Generalitat 

1

Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de 

valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els serveis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de 

la Generalitat 

1

Resolució de 31 de gener de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen criteris de classificació i provisió 

mitjançant comissions de servei, adjudicació provisional i/o en règim d’interinitat de llocs de treball docent que imparteixen en una llengua 

estrangera àrees, matèries o mòduls no lingüístics, en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana 

            1            ADIDE-

PV (JBA)

Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es 

convoca el professorat dels nivells d’ensenyament no universitari per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, 

matèries o mòduls no lingüístics 

1

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en què es regularitzen, 

s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria

1

Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

1

Reial decret llei 2/2018, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 

1/1996, de 12 d’abril, i pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE  del Parlament Europeu i del Consell, de 26 

de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017 Directiva (UE) 2017/1564 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017

1

Llei 2/2019, d’1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12

d’abril, i pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de

2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017

1

Decret 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del 

servei i gratificacions per serveis extraordinaris

1

Decret 126/1986, de 30 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és regulada la participació, les funcions i les atribucions de 

les Confederacions, Federacions i Associacions dels Pares d'Alumnes de Centres Docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana.

1

Decret 127/1986, de 20 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual són regulades les Associacions d'Alumnes als Centres 

docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

1

Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar 1

Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors 1

ORDRE 32/2016, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en 

unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics

1

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 1

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació 

secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos 

docents d'ensenyament secundari.

1

Resolució de 21 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’acorda la publicació de l’addenda 

subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i les organitzacions sindicals, per la qual es modifica el sistema de provisió 

de llocs de treball en règim d’interinitat

1

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de 

l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel que s’establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim 

d’interinitat

1

Llei 4/2019, de 7 de març, de millora de les condicions per a l’exercici de la docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària

1

Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la 

qual es dona publicitat als Pactes de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador 

d’Educació Especial, personal educador d’Educació Infantil i personal fisioterapeuta 

1

Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana 1

DECRET 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de 

llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana.

1

Ordre *ECD/462/2016, de 31 de març, per la qual es regula el procediment d'incorporació de l'alumnat a un curs d'Educació Secundària 

Obligatòria o de Batxillerat del sistema educatiu definit per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 

amb matèries no superades del currículum anterior a la seua implantació.

1

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2003, de les direccions generals de Centres Docents i d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per 

la qual es dicten instruccions per a l’aplicació de l’Orde d’Educació, Cultura i Esports 3305/2002, de 16 de de desembre, de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esports, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació no universitària

1

Ordre de 14 de març de 1988, per a l’aplicació del que disposa el Reial decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de 

títols i estudis estrangers d’educació no universitària

1

45

https://dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf
https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910173/2014_4219.pdf/79758ff1-8aab-495f-8f2b-8ad33b3b70d1
https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910173/2014_4219.pdf/79758ff1-8aab-495f-8f2b-8ad33b3b70d1
https://dogv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6219.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6219.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6219.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10607.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10607.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10607.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/02/20/pdf/2013_1571.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/02/20/pdf/2013_1571.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2013/02/20/pdf/2013_1571.pdf
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=006396/2012&L=1
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=006396/2012&L=1
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=006396/2012&L=1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-8930
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-8930
https://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404-V.pdf
https://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404-V.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005339%2F2014&url_lista=
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005339%2F2014&url_lista=
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1986/10/20/126/vci
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1986/10/20/126/vci
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1986/10/20/127/vci
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1986/10/20/127/vci
https://dogv.gva.es/datos/1984/08/23/pdf/1984_803325.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8503
https://dogv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5559.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5559.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5559.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
https://dogv.gva.es/datos/2015/12/31/pdf/2015_10456.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2015/12/31/pdf/2015_10456.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2015/12/31/pdf/2015_10456.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/11/30/pdf/2010_12944.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/11/30/pdf/2010_12944.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/11/30/pdf/2010_12944.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3307
https://dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7059.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7059.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7059.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8880
https://dogv.gva.es/datos/2002/05/02/pdf/2002_4567.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2002/05/02/pdf/2002_4567.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/03/31/ecd462
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/03/31/ecd462
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/03/31/ecd462
https://dogv.gva.es/datos/2003/03/03/pdf/2003_2414.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2003/03/03/pdf/2003_2414.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2003/03/03/pdf/2003_2414.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-6938-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-6938-consolidado.pdf


                          Instruccions per a l’organització i el funcionament dels  centres que imparteixen Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

Ordre de 30 d’abril de 1996, per la qual s’adeqüen a la nova ordenació educativa determinats criteris en matèria d’homologació i convalidació de 

títols i estudis estrangers de nivells no universitaris i es fixa el règim d’equivalències amb els corresponents espanyols

1

Ordre ECD/3305/2002, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen les de 14 de març de 1988 i de 30 d’abril de 1996, per a l’aplicació del que 

disposa el Reial decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació no universitària

1

Instruccions del Ministeri d’Educació i Formació Professional, sobre ampliació de la vigència dels volants d’inscripció condicional en centres

docents o en exàmens oficials.

1

Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per les quals s’estableixen directrius envers 

diversos aspectes relacionats amb l’alumnat que s’incorpora al sistema educatiu espanyol provinent de centres de titularitat estrangera o 

sistemes educatius d’altres països. 

1

DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres 

docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat

1

Resolució de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat als centres 

públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022

1

ORDRE de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, que estableix l'informe de salut de l'escolar con a document sanitari d'utilització 

obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'una etapa educativa

1

ORDRE 6/2016, de 4 d’agost 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l’Ordre de 27 de febrer de 2002, 

de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableix l’informe de Salut de l’Escolar, com a document sanitari d’utilització obligatòria per a l’accés a 

un centre escolar o per a l’inici d’etapa educativa

1

Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen la convocatòria i el procediment per a la selecció de 

centres de pràctiques i s’estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a 

l’exercici de les professions de professor d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

1

Resolució de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’aproven les instruccions 

d’acollida d’estudiants d’educació superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians 

1

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (conegut per Reglament general 

de protecció de dades, RGPD) 

1

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 1

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal 

1

Resolució de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i 

Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s’estableix el procediment i el calendari 

d’inventariat i certificació de les aplicacions i equipament informàtic existents als centres educatius dependents de la Generalitat

1

Carta informativa de 30 d’abril de 2021 de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el director general de Centres Docents 1

DECRET 171/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 1

Els centres públics GVA han de crear, dintre les seues pàgines web, un apartat anomenat “Protecció de dades” amb la relació dels RAT que són 

aplicables a cada centre i enllaçar a l’URL

1

NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 1

Decret 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les 

persones LGTBI 

1

Resolució de 6 maig de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de 

l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, 

Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022

1

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la 

Comunitat

1

Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi 2019-2024 1

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició 1

Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la 

responsabilitat penal dels menors 

1

Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors 1
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