RESOLUCIÓ DE 7 DE MARÇ DE 2019, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES I
PERSONAL DOCENT, PER LA QUE ES FA PÚBLIC EL RESULTAT DEL SORTEIG A QUÈ
FA REFERÈNCIA L'ARTICLE 38 DEL DECRET 40/2016, QUE REGULA L'ADMISSIÓ EN ELS
CENTRES

DOCENTS

PÚBLICS

I

PRIVATS

CONCERTATS

QUE

IMPARTISQUEN

ENSENYANCES D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, PER AL CURS 2019/2020.

El Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents
públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV de 18/04/2016). L'article 38. Desempats,
establix que “Els empats que, si és el cas, es produïsquen es dirimiran aplicant successivament la
major puntuació obtinguda en els criteris següents:”, i en el seu apartat 9 diu: “Sorteig efectuat
per la conselleria competent en matèria d'educació en què es trie la lletra a partir de la qual
s'assignaran les places”.
Així, la Direcció General de Centres i Personal Docent, en compliment del que preveu l'esmentat
article 38, una vegada realitzat el sorteig públic en les dependències de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, el dia 7 de març de 2019, a les 10:30 h., fa públic el resultat del
sorteig de la lletra a partir de la qual es dirimiran els empats que es produïsquen:
Lletra de prioritat: O
Per la qual cosa, els empats que es produïsquen en el procés d’admissió de l’alumnat en els
centres docents públics i privats concertats que impartisquen ensenyances d’Educació Infantil,
Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2019-2020, malgrat
haver aplicat successivament el que preveuen els 8 apartats anteriors inclosos en l'article 38 de
l’esmentat Decret 40/2016, es dirimiran a partir del primer cognom que comence per dita lletra.
EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT
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