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Resolució de 10 de juny de 2020, de la directora
general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la
qual es dicten instruccions per a la sol·licitud dels
premis extraordinaris al rendiment acadèmic
d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana,
corresponents al curs 2019-2020.

Resolución de 10 de junio de 2020, de la directora
general de Innovación Educativa y Ordenación, por la
que se dictan instrucciones para la solicitud de los
premios extraordinarios al rendimiento académico de
Educación Primaria de la Comunitat Valenciana,
correspondientes al curso 2019-2020.

L'ordre 59/2010 de 2 de juny, de la Conselleria
d'Educació, per la qual es regula la menció
honorífica i la convocatòria dels premis
extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació
Primària de la Comunitat Valenciana a partir del
curs 2009-2010, estableix les característiques i
nombre d'aquests premis, requisits de participació,
així com, entre altres extrems, el procediment i el
termini de presentació de les sol·licituds d’aquests.

La orden 59/2010 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 Primaria de la Comunitat Valenciana a
partir del curso 2009-2010, establece las
características y número de estos premios, requisitos
de participación, así como, entre otros extremos, el
procedimiento y plazo de presentación de las
solicitudes de los mismos.

A fi de simplificar el procediment de gestió de les
sol·licituds al·ludides, s'ha habilitat en l'Oficina
Tàctica de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic una aplicació informàtica perquè els
centres interessats puguen traslladar a la Direcció
General d’Innovació Educativa i Ordenació les
seues propostes de tres alumnes susceptibles de
ser distingits com a premi extraordinari al
rendiment acadèmic, junt amb la documentació
determinada a aquest efecte en aquestes
instruccions.

Con el fin de simplificar el procedimiento de gestión
de las solicitudes aludidas, se ha habilitado en la
Oficina Táctica de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico una aplicación informática para
que los centros interesados puedan trasladar a la
Dirección General de Innovación Educativa y
Ordenación sus propuestas de tres alumnas o
alumnos susceptibles de ser distinguidos como
premio extraordinario al rendimiento académico,
junto a la documentación determinada a este efecto
en estas instrucciones.

Aquest procediment de sol·licitud introdueix
algunes consideracions que han de ser tingudes
en compte, a més de les previstes en els articles 4
i 5 de les ordres referides anteriorment.

Este procedimiento de solicitud introduce algunas
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta,
además de las previstas en los artículos 4 y 5 de las
órdenes referidas anteriormente.

Per tot això, en virtut de les atribucions que em
confereix el 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

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me
confiere el 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

RESOLC

RESUELVO

Primer

Primero

L'objecte d'aquesta resolució és dictar instruccions
sobre el procediment de sol·licitud telemàtica
corresponent al curs 2019-2020, per a la proposta
de distinció com a premi extraordinari al rendiment
acadèmic de l’alumnat d'Educació Primària.
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El objeto de esta resolución es dictar instrucciones
sobre el procedimiento de solicitud telemática
correspondiente al curso 2019-2020, para la
propuesta de distinción como premio extraordinario al
rendimiento académico del alumnado de Educación
Primaria.
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Segundo

Els requisits per a la participació en aquest
procediment són els establits en l'article 4 de
l'Orde 59/2010 de 2 de juny, de la Conselleria
d'Educació, per la qual es regula la menció
honorífica i la convocatòria dels premis
extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació
Primària de la Comunitat Valenciana a partir del
curs 2009-2010.
Tercer

Los requisitos para la participación en este
procedimiento son los establecidos en el artículo 4 de
la Orden 59/2010 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 Primaria de la Comunitat Valenciana a
partir del curso 2009-2010.
Tercero

Cada centre docent podrà proposar un màxim de Cada centro docente podrá proponer un máximo de
tres candidats o candidates per a l'obtenció de tres candidatos o candidatas para la obtención de
Premi Extraordinari en Educació Primària.
Premio Extraordinario en Educación Primaria.
En cas d’empat se suggereixen unes orientacions
que es podrien aplicar com a criteris comuns:
1r Major nota mitjana del sisé curs d'Educació
Primària.
2n Major nota mitjana del cinqué curs d'Educació
Primària.
3r Major nota mitjana del quart curs d'Educació
Primària.
4t Major nota mitjana del tercer curs d'Educació
Primària.
5é Major nota mitjana per a tota l'etapa de les
àrees de caràcter instrumental (Valencià, Llengua
castellana i Literatura, Llengua estrangera i
Matemàtiques).
6é Sorteig públic davant els interessats i les seues
famílies.
Quart

En caso de empate se sugieren unas orientaciones
que se podrían aplicar como criterios comunes:
1.º Mayor nota mediana del sexto curso de
Educación Primaria.
2.º Mayor nota mediana del quinto curso de
Educación Primaria.
3.º Mayor nota mediana del cuarto curso de
Educación Primaria.
4.º Mayor nota mediana del tercer curso de
Educación Primaria.
5.º Mayor nota mediana para toda la etapa de las
áreas de carácter instrumental (Valenciano, Lengua
castellana y Literatura, Lengua extranjera y
Matemáticas).
6.º Sorteo público ante los interesados y sus familias.

Cuarto

1. Els centres hauran de realitzar la seua sol·licitud 1. Los centros realizarán su solicitud correspondiente
corresponent al curs 2019-2020 a través de la al curso 2019-2020 a través de la página web:
pàgina web:
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/
2. Per a això, els directors o les directores hauran
d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'accés a ITACA,
assegurant-se que tot l'alumnat està perfectament
ressenyat amb el seu nom i cognoms i les seues
qualificacions.
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2. Para ello, los directores o las directoras utilizarán
el usuario y contraseña de acceso a ITACA,
asegurándose de que todo el alumnado esté
perfectamente reseñado con su nombre y apellidos y
sus calificaciones.
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3. En la següent pàgina web de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es troba
disponible la informació relativa als premis
extraordinaris:
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacionacademica/primaria/premios-extraordinarios
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3. En la siguiente página web de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte se
encuentra disponible la información relativa a los
premios extraordinarios:
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacionacademica/primaria/premios-extraordinarios

4. Els centres trobaran ja inclosos en l’aplicació
aquell alumnat que compleix els requisits dels
articles 4 i 5 de l'Orde 59/2010 de 2 de juny, de la
Conselleria d'Educació, per la qual es regula la
menció honorífica i la convocatòria dels premis
extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació
Primària de la Comunitat Valenciana a partir del
curs 2009-2010, cosa per la qual solament hauran
de seleccionar els seus candidats (màxim tres). Als
esmentats articles, quan es fa referència al tercer
cicle de Primària, s'ha d'entendre referit als cursos
5é i 6é de l'etapa d'Educació Primària.

4. Los centros encontrarán ya incluidos en la
aplicación aquel alumnado que cumple los requisitos
de los artículos 4 y 5 de la Orden 59/2010 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 Primaria de la Comunitat Valenciana a
partir del curso 2009-2010, por lo que solamente
deberán seleccionar sus candidatos (máximo tres).
En los mencionados artículos, cuando se hace
referencia al tercer ciclo de Primaria, se debe
entender como referido a los cursos 5º y 6º de la
etapa de Educación Primaria.

5. Una vegada introduïda la sol·licitud en l'aplicació
telemàtica, el centre haurà d’imprimir el
comprovant de l'enviament, que servirà com a
justificant de la presentació d'aquesta.

5. Una vez introducida la solicitud en la aplicación
telemática, el centro deberá imprimir el comprobante
del envío, que servirá como justificante de la
presentación de la misma.

Cinqué

Quinto

1. El termini perquè els centres docents realitzen 1. El plazo para que los centros docentes realicen
les seues sol·licituds s’estableix de l’1 al 31 de sus solicitudes se establece del 1 al 31 de julio de
juliol de 2020.
2020.
2. Les sol·licituds fora de termini no seran tingudes 2. Las solicitudes fuera de plazo no serán tenidas en
en compte per a la concessió dels premis.
cuenta para la concesión de los premios.
3. Les sol·licituds que no reunisquen tots els
requisits documentals citats, podran esmenar-se
en els termes indicats en l'article 68 de la Llei
39/2015,
d'1
d'octubre,
del
Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

3. Las solicitudes que no reúnan todos los requisitos
documentales citados, podrán subsanarse en los
términos indicados en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

4. Finalitzat el període de presentació de
sol·licituds, se seguirà el procediment selectiu
indicat en l'article 6 de l'Orde 59/2010 de 2 de juny,
esmentada.

4. Finalizado el período de presentación de
solicitudes, se seguirá el procedimiento selectivo
indicado en el artículo 6 de la Orden 59/2010 de 2 de
junio, mencionada.

Sisé

Sexto

L’ Ordre 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria La Orden 59/2010, de 2 de junio, de la Consellería de
d’Educació, regula, també, al seu article 2 la Educación, regula, también, en su artículo 2 la
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menció
honorífica,
que
per
les
seues
característiques ha de ser feta valdre de manera
destacada, i que estableix: la concessió de la
menció honorífica, als centres docents, a l’alumnat
d’Educació Primària que, partint d’una situació
social o personal desfavorable, haja realitzat un
esforç que meresca ser reconegut per la comunitat
educativa com a conseqüència dels bons resultats
obtinguts en relació amb les seues pròpies
circumstàncies.

mención honorífica, que por sus características tiene
que ser puesta en valor de manera destacada, y que
establece: la concesión de la mención honorífica, en
los centros docentes, al alumnado de Educación
Primaria que, partiendo de una situación social o
personal desfavorable, haya realizado un esfuerzo
que merezca ser reconocido por la comunidad
educativa como consecuencia de los buenos
resultados obtenidos en relación con sus propias
circunstancias.

València, a 10 de juny de 2020
La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació

Margarida Castellano Sanz

Firmado por Margarida Castellano Sanz el
11/06/2020 14:57:17
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