DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Resolució d’11 d'octubre de 2019, de la
directora general d’Innovació Educativa i Ordenació,
per la qual es publica la llista d’alumnes de la
Comunitat Valenciana que podran optar als Premis
Nacionals al rendiment acadèmic d’Educació
Secundària Obligatòria corresponents a l’any 2019.

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la
directora general de Innovación Educativa y
Ordenación, por la que se publica el listado de
alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana que
podrán optar a los Premios Nacionales al
rendimiento académico de Educación Secundaria
Obligatoria correspondientes al año 2019.

L’Ordre ECD/1611/2015, de 29 de juliol, per la
qual es creen i regulen els Premis Nacionals al
rendiment acadèmic de l’alumnat d’Educació Secundària
Obligatòria i d’Ensenyaments Artístics Professionals en
els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny,
té per objecte la regulació dels Premis Nacionals al
rendiment acadèmic.

La Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, por la
que se crean y regulan los Premios Nacionales al
rendimiento académico del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y de Enseñanzas Artísticas
Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes
Plásticas y Diseño, tiene por objeto la regulación de los
Premios Nacionales al rendimiento académico.

L’ordre esmentada anteriorment disposa en
l’article 3 que cada administració educativa haurà de
seleccionar l’alumnat per a participar en els Premis
Nacionals. L’article 6 estableix els destinataris, els
requisits i les condicions de participació en els Premis
Nacionals d’Educació Secundària Obligatòria. A la
Comunitat Valenciana caldrà:

La orden mencionada anteriormente dispone en
el artículo 3 que cada administración educativa deberá
seleccionar al alumnado para participar en los Premios
Nacionales. El artículo 6 establece los destinatarios, los
requisitos, y las condiciones de participación en los
Premios Nacionales de Educación Secundaria
Obligatoria. En la Comunitat Valenciana deberán:

• Haver cursat quart d’Educació Secundària
Obligatòria durant el curs acadèmic 2018-2019.

• Haber
cursado
cuarto
de
Educación
Secundaria Obligatoria durante el curso académico
2018-2019.

• Haver obtingut prèviament Premi Extraordinari
d’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat
Valenciana.

• Haber
obtenido
previamente
Premio
Extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunitat Valenciana.

• Haver sigut seleccionat per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana
per a participar en els Premis Nacionals al rendiment
acadèmic de l’alumnat en la modalitat d’Educació
Secundària Obligatòria.

• Haber sido seleccionado por la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat
Valenciana para participar en los Premios Nacionales al
rendimiento académico del alumnado en la modalidad
de Educación Secundaria Obligatoria.

• Haver cursat tota l’Educació Secundària
Obligatòria en centres docents espanyols, bé en règim
presencial, bé en règim a distància.

• Haber cursado toda la Educación Secundaria
Obligatoria en centros docentes españoles, bien en
régimen presencial, bien en régimen a distancia.

• Haver obtingut en el conjunt dels quatre cursos
d’Educació Secundària Obligatòria una nota mitjana
igual o superior a 8,75 punts. La nota mitjana és la
mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les
matèries dels quatre cursos d’Educació Secundària
Obligatòria, arredonida a la centèsima més pròxima i en
cas d’equidistància a la superior. No es tindrà en compte

• Haber obtenido en el conjunto de los cuatro
cursos de Educación Secundaria Obligatoria una nota
media igual o superior a 8,75 puntos. La nota media es
la media aritmética de las calificaciones de todas las
materias de los cuatro cursos de Educación Secundaria
Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y
en caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en
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en aquest càlcul cap qualificació d’“Apte”, “Exempt” o
“Convalidat”.

cuenta en dicho cálculo ninguna calificación de “Apto”,
“Exenta” o “Convalidada”.

• Haver obtingut una qualificació final d’excel·lent
en l’últim curs d’Educació Secundària Obligatòria en les
matèries objecte de la prova: Llengua Castellana i
Literatura, Matemàtiques i Primera Llengua Estrangera.

• Haber obtenido una calificación final de
sobresaliente en el último curso de Educación
Secundaria Obligatoria en las materias objeto de la
prueba: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y
Primera Lengua Extranjera.

• El nombre de seleccionats per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport no podrà ser superior a u
per cada 1.750, o fracció superior a 500, matriculats en
quart curs l’any acadèmic 2018-2019.

• El número de seleccionados por la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte no podrá ser superior a
uno por cada 1750, o fracción superior a 500,
matriculados en cuarto curso en el año académico 20182019.

L’Ordre 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es regulen la Menció Honorífica i
la convocatòria dels Premis Extraordinaris al rendiment
acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria de la
Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010
estableix, en l’article 4, els requisits de participació en
els Premis Extraordinaris.

La Orden 58/2010, de 2 de junio, de la
Conselleria de Educación, por la que se regula la
Mención Honorífica y la convocatoria de los Premios
Extraordinarios al rendimiento académico de Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunitat Valenciana a
partir del curso 2009-2010 establece, en su artículo 4,
los requisitos de participación en los Premios
Extraordinarios.

La Resolució de 24 de setembre de 2019, de la
Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per
la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris al
rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria
corresponents al curs 2018-2019, reconeix Premi
Extraordinari al rendiment acadèmic d’Educació
Secundària Obligatòria a l’alumnat que es ressenya en
l’annex.

La Resolución de 24 de septiembre de 2019,
de la Dirección General de Innovación Educativa y
Ordenación, por la que se conceden los Premios
Extraordinarios al rendimiento académico de Educación
Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 20182019, concede Premio Extraordinario al rendimiento
académico de Educación Secundaria Obligatoria al
alumnado que se reseña en el anexo.

El nombre d’alumnes que reuneixen els
requisits establits per a participar en els Premis
Nacionals d’Educació Secundària Obligatòria excedeix
el nombre permés segons els requisits i les condicions
de participació establits en l'ordre ECD/1611/2015, de
29 de juliol de 2015.

El número de alumnos y alumnas que reúnen
los requisitos establecidos para participar en los
Premios Nacionales de Educación Secundaria
Obligatoria excede el número permitido según los
requisitos y condiciones de participación establecidos en
la Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio de 2015.

Per això, cal que la Direcció General
d’Innovació Educativa i Ordenació establisca els criteris
de selecció entre l’alumnat que ha obtingut Premi
Extraordinari de la Comunitat Valenciana corresponent
al curs 2018-2019, així com publicar la relació d’alumnat
que ha sigut seleccionat per a participar en els Premis
Nacionals d’Educació de rendiment acadèmic de
l’alumnat en la modalitat d’Educació Secundària
Obligatòria.

Por ello es necesario que la Dirección General
de Innovación Educativa y Ordenación establezca los
criterios de selección entre el alumnado que ha obtenido
Premio Extraordinario de la Comunitat Valenciana
correspondientes al curso 2018-2019, así como publicar
la relación de alumnado que ha sido seleccionado para
participar en los Premios Nacionales de Educación de
rendimiento académico del alumnado en la modalidad
de Educación Secundaria Obligatoria.
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Per tot això, en virtut del Decret 186/2017, de 24
de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i el Decret
105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix
l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les
conselleries de la Generalitat,

Por todo ello, del Decreto 186/2017, de 24 de
noviembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y el
Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat,

RESOLC

RESUELVO

Primer. Objecte

Primero. Objeto

L’objecte d’aquesta resolució és:

El objeto de esta resolución es:

a. Establir els criteris de selecció entre l’alumnat
que ha obtingut Premi Extraordinari de la Comunitat
Valenciana corresponent al curs 2018-2019.
b. Publicar la relació d’alumnat que ha sigut
seleccionat per a participar en els Premis Nacionals
d’Educació de rendiment acadèmic de l’alumnat en la
modalitat d’Educació Secundària Obligatòria.
Segon. Criteris de selecció

a. Establecer los criterios de selección de entre el
alumnado que ha obtenido Premio Extraordinario de la
Comunitat Valenciana correspondientes al curso 20182019.
b. Publicar la relación de alumnado que ha sido
seleccionado para participar en los Premios Nacionales
de Educación de rendimiento académico del alumnado
en la modalidad de Educación Secundaria Obligatoria.
Segundo. Criterios de selección

Els criteris de selecció addicionals i l’ordre de
prelació que s’estableixen són:

Los criterios de selección adicionales y el orden
de prelación que se establecen son:

Primer. Millor nota mitjana de 4t curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
Segon. Millor nota mitjana de 3r curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
Tercer. Millor nota mitjana de 2n curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
Quart. Millor nota mitjana de 1r curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
Cinqué. Millors resultats de l’avaluació del 3r Cicle
d’Educació Primària.
Sisé. Millors resultats de l’avaluació del 2n Cicle
d’Educació Primària.

Primero. Mejor nota media de 4º curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
Segundo. Mejor nota media de 3 er curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
Tercero. Mejor nota media de 2º curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
Cuarto. Mejor nota media de 1er curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
Quinto. Mejores resultados de la evaluación del 3er Ciclo
de Educación Primaria.
Sexto. Mejores resultados de la evaluación del 2º Ciclo
de Educación Primaria.

En el cas dels criteris de selecció cinqué i sisé, la
consideració de l’avaluació per cicles, s'aplica tenint en
compte que, d’acord amb la disposició final quinta,
calendari d'implantació, de la Llei Orgànica 8/2013, de 9
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,
les modificacions introduïdes en el currículum,
l’organització, objectius, promoció i avaluacions
d’Educació Primària encara no havien entrat en vigor.

En el caso de los criterios de selección quinto y
sexto, la consideración de la evaluación por ciclos, se
aplica teniendo en cuenta que, de acuerdo con la
disposición final quinta, calendario de implantación, de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa, las modificaciones introducidas
en el currículum, la organización, objetivos, promoción y
evaluaciones de Educación Primaria todavía no habían
entrado en vigor.
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Tercer. Alumnat seleccionat
En l’annex únic d’aquesta resolució es publica la
relació d’alumnat que ha sigut seleccionat per a optar als
Premis Nacionals al rendiment acadèmic, en la modalitat
d’Educació Secundària Obligatòria.

Quart. Procediment de participació
Per a participar en els Premis Nacionals d'Educació Secundària Obligatòria corresponents a l'any 2019
s'aplicarà al disposat en la Resolució de la Secretaria
d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual
es convocaran els Premis Nacionals d'Educació en l'ensenyament no universitari corresponents a l'any 2019,
en la categoria de rendiment acadèmic de l'alumnat
d’Educació Secundària Obligatòria, que es publicarà al
Butlletí Oficial de l'Estat.
Quint. Desenvolupament de les proves
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Tercero. Alumnado seleccionado
En el anexo único de la presente resolución se
publica la relación de alumnado que ha sido
seleccionado para optar a los Premios Nacionales al
rendimiento académico, en la modalidad de Educación
Secundaria Obligatoria.
Cuarto. Procedimiento de participación.
Para participar en los Premios Nacionales de
Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al
año 2019 se estará a lo dispuesto en la Resolución de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocarán los Premios Nacionales
de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2019, en la categoría de rendimiento
académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Quinto. Desarrollo de las pruebas

Les proves se celebraran segons dispose la resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen els Premis Nacionals d'Educació en l'ensenyament no universitari corresponents a l'any 2019, en la categoria de rendiment acadèmic de l'alumnat d’Educació Secundària Obligatòria,
que es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat. Aquestes
proves es desenvoluparan segons el que disposa l'Ordre
ECD/1611/2015, de 29 de juliol, per la qual es creen i regulen els Premis Nacionals al rendiment acadèmic de
l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i d'Ensenyaments Artístics Professionals en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny.

Las pruebas se celebrarán según disponga la
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoquen los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2019, en la categoría
de rendimiento académico del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, que se publicará en el Boletín
Oficial del Estado. Estas pruebas se desarrollarán según
lo dispuesto en la Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio,
por la que se crean y regulan los Premios Nacionales al
rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño.

De conformitat amb l'establit en els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, podrà
ser recorregut en alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

De conformidad con lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el presente acto, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido en
alzada ante la Secretaría Autonómica de Educación y
Formación Profesional en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.

La directora general d'Innovació Educativa i Ordenació

Firmat per Margarida Castellano Sanz el
14/10/2019 18:06:43

CSV:SHHMM8UM-RVJXYAR8-LT5AJHFI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=SHHMM8UM-RVJXYAR8-LT5AJHFI

