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Resolució de 15 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 Secundària
Obligatòria de la Comunitat Valenciana,
corresponents al curs 2019-2020.

Resolución de 15 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
Secundaria Obligatoria de la Comunitat
Valenciana, correspondientes al curso 20192020.

L'Orde 58/2010, 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
Secundària Obligatòria 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, el
procediment i termini de presentació de les
sol·licituds dels mateixos.

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 20092010, establece las características y número de
estos premios, requisitos de participación, así
como, entre otros, 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 d'un màxim 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 objeto 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 un máximo de tres alumnos o
alumnas susceptibles de ser distinguidos como
premio extraordinario al rendimiento académico,
junto con la documentación determinada a tal
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 l'orde referida anteriorment.

Este procedimiento de solicitud introduce
algunas consideraciones que deben ser tenidas en
cuenta, además de las contempladas en los
artículos 4 y 5 de la orden referida 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, 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, 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, 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

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
Secundària Obligatòria.

CSV:AB2QH2E9-BUB61VHG-UAF4JJYU

El objeto de esta resolución es dictar
instrucciones acerca del procedimiento de solicitud
telemática correspondiente al curso 2019-2020,
para la propuesta de distinción como premio
extraordinario al rendimiento académico del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
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Segundo

Els requisits per a la participació en aquest
procediment són els establits en l'article 4 de
l'Orde 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria
d'Educació, per la que es regula 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.

Tercer

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

Cada centre docent podrà proposar un
màxim de tres candidats o candidates per a
l'obtenció de Premi Extraordinari en Educació
Secundària Obligatòria.

Cada centro docente podrá proponer un
máximo de tres candidatos o candidatas para la
obtención de Premio Extraordinario en Educación
Secundaria Obligatoria.

En cas d’empat se suggereixen unes
orientacions que es podrien aplicar com a criteris
comuns:

En caso de empate se sugieren unas
orientaciones que se podrían aplicar como criterios
comunes:

Primer. Millor nota mitjana de 4t curs d’Educació
Secundària Obligatòria.

Primero. Mejor nota media de 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria.

Segon. Millor nota mitjana de 3r curs d’Educació
Secundària Obligatòria.

Segundo. Mejor nota media de 3er curso de
Educación Secundaria Obligatoria.

Tercer. Millor nota mitjana de 2n curs d’Educació
Secundària Obligatòria.

Quart. Millor nota mitjana de 1r curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
Cinqué. Major evolució acadèmica en Educació
Secundària Obligatòria. (Diferència entre les notes
mitjanes de 4t i 1r curs de l’ESO).
Sisé. Participació com a representant de l'alumnat
en el Consell Escolar del centre durant l’etapa
educativa de l’Educació Secundària Obligatòria.

Seté. Millors resultats de l’avaluació del 3r Cicle
d’Educació Primària, en el cas dels cursos LOE.
Millor nota mitjana de 6é curs i millor nota mitjana
de 5é curs d’Educació Primària, en el cas dels
cursos LOMQE.

Tercero. Mejor nota media de 2º curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
Cuarto. Mejor nota media de 1 er curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
Quinto. Mayor evolución académica en Educación
Secundaria Obligatoria. (Diferencia entre las notas
medias de 4º y 1er curso de la ESO).
Sexto. Participación como representante del
alumnado en el Consejo Escolar del centro durante
la etapa educativa de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Séptimo. Mejores resultados de la evaluación del
3er Ciclo de Educación Primaria, en el caso de los
cursos LOE. Mejor nota mediana de 6º curso y
mejor nota mediana de 5º curso de Educación
Primaria, en el caso de los cursos LOMCE.

Huité. Millors resultats de l’avaluació del 2n Cicle
d’Educació Primària, en el cas dels cursos LOE.
Millor nota mitjana de 4t curs i millor nota mitjana
de 3r curs d’Educació Primària, en el cas dels
cursos LOMQE.

Octavo. Mejores resultados de la evaluación del 2º
Ciclo de Educación Primaria, en el caso de los
cursos LOE. Mejor nota media de 4º curso y mejor
nota media de 3er curso de Educación Primaria, en
el caso de los cursos LOMCE.

Nové. Millors resultats de l’avaluació del 1r Cicle
d’Educació Primària, en el cas dels cursos LOE.
Millor nota mitjana de 2n curs i millor nota mitjana
de 1r curs d’Educació Primària, en el cas dels

Noveno. Mejores resultados de la evaluación del
1er Ciclo de Educación Primaria, en el caso de los
cursos LOE. Mejor nota media de 2º curso y mejor
nota media de 1er curso de Educación Primaria, en
el caso de los cursos LOMCE.
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cursos LOMQE.
Desé. Major evolució acadèmica en Educació
Primària. (En el cas dels cursos LOE, diferència
entre les notes mitjanes del 3r i 1r cicle
d’Educació Primària. En el cas dels cursos
LOMQE,diferència entre les notes mitjanes de 6é i
1r curs d’Educació Primària.).
Onzé. En cas de persistir l’empat es dirimirà per
sorteig públic davant els interessats i les seues
famílies.

Quart

Décimo. Mayor evolución académica en Educación
Primaria. (En el caso de los cursos LOE, diferencia
entre las notas medias del 3er y 1er ciclo de
Educación Primaria. En el caso de los cursos
LOMCE, diferencia entre las notas medias de 6.º y
1er curso de Educación Primaria.).
Undécimo. En caso de persistir el empate se
dirimirá por sorteo público ante los interesados y
sus familias.
Cuarto

1. En la següent pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es troba
disponible la informació relativa als premis
extraordinaris :

1. En la siguiente página web de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se
encuentra disponible la información relativa a los
premios extraordinarios:

http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/
secundaria/premios-extraordinarios-y-mencionhonorifica

http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/
secundaria/premios-extraordinarios-y-mencion-honorifica

2. Els centres realitzaran la seua sol·licitud
corresponent al curs 2019-2020 a través de la
pàgina web:
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/

2. Los centros realizarán su solicitud
correspondiente al curso 2019-2020 a través de la
página web:
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/

3.
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.

3. Para ello, los directores o las
utilizarán el usuario y contraseña de
ITACA, asegurándose de que todo el
está perfectamente reseñado con su
apellidos y sus calificaciones.

4. Els centres trobaran ja inclosos en
l’aplicació aquells alumnes que compleixen els
requisits dels articles 4 i 5 de l'Orde 58/2010, 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 secundària obligatòria de la Comunitat
Valenciana a partir del curs 2009-2010, per tant a
soles hauran de seleccionar els seus candidats
(màxim tres).

4. Los centros tendrán ya incluidos en la
aplicación aquellos alumnos y alumnas que
cumplen los requisitos de los artículos 4 y 5 de la
Orden 58/2010, de 2 de junio, de la Conselleria de
Educación, por las 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, por lo que
solamente tendrán que seleccionar sus candidatos
(máximo tres).

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 esta.

Cinqué

directoras
acceso a
alumnado
nombre y

Quinto

1. El termini perquè els centres docents
realitzen les seues sol·licituds s’estableix de l’1 al
31 de juliol de 2020.

1. El plazo para que los centros docentes
realicen sus solicitudes se establece del 1 al 31 de
julio de 2020.

2. Les sol·licituds fora de termini no seran

2. Las solicitudes fuera de plazo no serán
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tingudes en compte per a la concessió dels
premis.

tenidas en 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, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

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, d’1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.
Finalitzat el període de presentació de
sol·licituds, es seguirà el procediment selectiu
indicat en l'article 6 de l'Orde 58/2010, de 2 de
juny, esmentada.

4. Finalizado el periodo de presentación de
solicitudes, se seguirá el procedimiento selectivo
indicado en el artículo 6 de la Orden 58/2010, de 2
de junio, citada.

Sisé

Sexto

L'Ordre 58/2010, de 2 de juny, de la
Conselleria d'Educació, regula, també, al seu
article 2 la menció honorífica per a l'alumnat que
haja sigut proposat per a l'obtenció del títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria i
l'esforç del qual meresca ser reconegut donades
les seues característiques personals o socials, així
com els resultats obtinguts per l'alumne o alumna.

La Orden 58/2010, de 2 de junio, de la
Conselleria de Educación, regula, también, en su
artículo 2 la mención honorífica para el alumnado
que haya sido propuesto para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y el esfuerzo del cual merezca ser
reconocido dadas sus características personales o
sociales, así como los resultados obtenidos por el
alumno o alumna.

València, en data i signatura
LA DIRECTORA GENERAL D'INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ
Firmat per Margarida Castellano Sanz el
16/06/2020 14:14:35
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