INSTRUCCIONS INICI DE CURS 22/23
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS

SONIA IBÀÑEZ ABAD
Inspectora d’Educació

CALENDARI ESCOLAR

INFANTIL I PRIMÀRIA

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents,
per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 a la
Comunitat Valenciana
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/16/pdf/2022_5675.pdf

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a
l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil
de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/08/pdf/2022_6454.pdf

CALENDARI LABORAL
DECRET 165/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de determinació del
calendari laboral en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a 2022
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/15/pdf/2021_10336.pdf

MODIFICACIONS MÉS SIGNITICATIVES:
https://ceice.gva.es/documents/161863009/174352841/Novetats_2223_VAL/9be9cb8f-37f7-34c8-93b9-ce54fa0fed98?t=1657611214838

ESO I BATXILLERAT

ESCOLES INFANTILS PRIMER CICLE
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i
el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la
Generalitat per al curs acadèmic 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/02/pdf/2022_7340.pdf

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a
l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/15/pdf/2022_6761.pdf
MODIFICACIONS MÉS SIGNITICATIVES:
https://ceice.gva.es/documents/161863009/362522562/Novetats+20222023+%28VAL%29/b6cc3e2d-d5f7-8ea1-22e286c96c5ec727?t=1658130883992

FPB, FPGM, FPGS I CURSOS ESPECIALITZACIÓ

EOI

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació
acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat
Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació
Professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i cursos
d'especialització
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6899.pdf

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació
acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant
el curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/29/pdf/2022_7206.pdf

FPQB
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i
el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de
la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_6903.pdf

FPA
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual s'aproven instruccions per a l'organització i
funcionament dels centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons
públics per al curs acadèmic 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/25/pdf/2022_6976.pd

Correcció d’errades: ANNEX VIII: MODELS HORARIS PER ALS PROGRAMES
FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÁSICA
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/25/pdf/2022_7090.pdf
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU BÀSIC INCLUSIU (GBI)

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i
Formació Professional, per la qual s'adapta amb caràcter experimental la
Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/12/pdf/2022_3946.pdf

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la
qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de
l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant
el curs 2022-2023 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i
Disseny
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_6871.pdf

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria
d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que
imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat
Valenciana, durant el curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_6868.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de julio de 2022, de la Direcció de l'Institut Superior
d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten
instruccions per al curs 2022-2023 en els centres que imparteixen
ensenyaments artístics superiors
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/27/pdf/2022_7113.pdf

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I
DANSA
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria
d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris
i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de
Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_6912.pdf
PROGRAMA COORDINACIÓ HORÀRIA
RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el
Programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament
els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l’Educació Secundària per
al curs acadèmic 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/28/pdf/2022_538.pdf

CEE

UET BENIDORM

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i
el funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics
per al curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/27/pdf/2022_7099.pdf

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, de la directora general d'Inclusió
Educativa, per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter
experimental, d'una unitat educativa terapèutica en l'IES Beatriu Fajardo de
Mendoza de Benidorm
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/02/pdf/2022_7360.pdf

UECO

PROGRAMA D'ACTIVITATS FORMATIVES DE CENTRE

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i
el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents
ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7065.pdf

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació
i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'activitats
formatives de centre; es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de
formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de
recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la
Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/27/pdf/2022_7115.pdf
PLA BIENNAL DE FORMACIÓ
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació
i Formació Professional, per la qual s'estableix el Pla biennal de formació
permanent del professorat corresponent als cursos 2022-2023 i 2023-2024
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6172.pdf

REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

AJUDES BO INFANTIL

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació
econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la
reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar
2022-2023

ORDRE 27/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 19/2018, de 16 de maig,
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a
l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils
municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/08/pdf/2022_5299.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3911.pdf
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats
i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana
destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per
al curs escolar 2022-2023

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a
l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils
municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar
2022-2023

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/09/pdf/2022_5305.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/08/pdf/2022_5210.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/09/pdf/2022_5344.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/08/pdf/2022_5274.pdf

AJUDES MENJADOR ESCOLAR

AJUDES TRANSPORT ESCOLAR

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en
els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs
escolar 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/07/pdf/2022_5206.pdf

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport
escolar per al curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/07/pdf/2022_5200.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/07/pdf/2022_5192.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/07/pdf/2022_5191.pdf
RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, del director general de Centres Docents,
per la qual s'estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de
transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/07/pdf/2022_5194.pdf
AJUDES MANTENIMENT GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels
gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats
de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a
l'exercici 2022
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/02/pdf/2022_1582.pdf

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els
serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres
específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat
de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2022
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/02/pdf/2022_1581.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/03/02/pdf/2022_1691.pdf

AJUDES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

CATÀLEG D’EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a municipis de la
Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats extraescolars i
complementàries dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/01/pdf/2022_4858.pdf

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2021, del director general de
Tecnologies de la Informació de les Comunicacions de la Conselleria d’Hisenda
i Model Econòmic, per la qual es crea el catàleg d’equipament i productes TIC
susceptible de ser contractat pels centres educatius de la Generalitat i
s’estableix el seu pressupost
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/21/pdf/2021_12180.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/01/pdf/2022_4976.pdf

AJUDES ALUMNAT NESE
Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Secretaría de
Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 20222023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15578.pdf

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2022, del director general de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic,
per la qual s’actualitza l’annex del catàleg d’equipament i productes TIC
susceptible de ser contractat pels centres educatius de la Generalitat
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6721.pdf
Més informació en delegatic: https://ceice.gva.es/es/delegatic

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de
Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para
el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf

Segueix-me al canal de TELEGRAM
https://t.me/aldiaeneducacio

