NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS PER LA QUAL ES FA
PÚBLIC EL RESULTAT DEL SORTEIG DAVANT NOTARI A QUÈ FA REFERÈNCIA L'ARTICLE 38 DEL
DECRET 40/2016, QUE REGULA L'ADMISSIÓ EN ELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS
CONCERTATS QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA,
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, PER Al CURS 2020/2021.

El Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març, regula
l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, estableix en el seu article
38.Desempats, 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 10 diu: " En les situacions
d'empat que es produïsquen després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades
es farà per sorteig públic, d'acord amb el procediment que establisca la conselleria competent en
matèria d'educació."
L'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per
l'Ordre 5/2020, de 31 de març, que regula el procediment d'admissió d'aquest alumnat, estableix en el
seu article 43.bis, Procediment de desempats, que: " Segons allò establit en l'apartat 10 de l'article 38
del Decret 40/2016, en les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar els criteris de
desempat, el sorteig públic es realitzarà d'acord amb el procediment següent: Es triaran 2 lletres per les
quals s'ordenarà el primer cognom; també altres 2 lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, i
que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es
considerarà que aquest comença amb "AA" .»
La Resolució, de 15 de maig, del conseller d'Educació, Cultura i Esport per la qual es dicten instruccions
respecte al procediment d'admissió d'aquest alumnat, estableix en el seu apartat deu que " Per al curs
2020-2021, d'acord amb el que s'estableix en l'article 43 bis de l'Ordre 7/2016, el sorteig de les lletres de
desempat es realitzarà davant notari i el resultat es publicarà en la pàgina web de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport .
Se seguirà el procediment que s'indica en aquest article, per tant, es triaran 2 lletres per les quals
s'ordenarà el primer cognom i altres 2 lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s'aplicaran
quan existisca coincidència amb el primer; en cas de no disposar d'un segon cognom, es considerarà que
aquest comença amb «AA». Les dues lletres determinaran, de manera conjunta, el punt de partida per
a ordenar alfabèticament els cognoms de l'alumnat ."
Per tot això, a les 10 hores del 26 de maig de 2020, en els locals de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, davant la presència del senyor Fernando Pérez Narbón, Notari de València i del seu Il·lustre
Col·legi, designat per torn notarial establit per a la Generalitat Valenciana, s'ha realitzat el sorteig de les
dues lletres que, de manera conjunta, determinaran el punt de partida per a ordenar alfabèticament els
cognoms de l'alumnat, segons consta en acta que obra en l'expedient, i el resultat del qual es fa públic:
Per a ordenar el primer cognom s'extrauen les lletres:
Q U (en aquest ordre)
Per a ordenar el segon cognom, que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer, s'extrauen les
lletres:
OO
Firmat per José Joaquín Carrión Candel el
26/05/2020 11:29:58
Càrrec: Director General de Centres
Docents

CSV:THLDVZIA-44637PJY-5GPH2YYH

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=THLDVZIA-44637PJY-5GPH2YYH

