DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
SERVEI D’INNOVACIÓ I QUALITAT

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA
Tel.: 961 970 763

GUIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE L'INFORME QUE HA D'EMETRE LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, EN RELACIÓ AMB EL
"SELLO VIDA SALUDABLE"

Text de la convocatòria:
La Resolución de 14 de diciembre de 2017 estableix en el dispose 3.4 un procediment anual de
petició als mesos de gener i febrer. Per la qual cosa, està obert el període de presentació per a
l’any 2019.
Tota la informació es troba en el següent enllaç:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/gl/catalogo/educacion/centrosdocentes/premios/sello-vida-saludable.html#dg

Base legal:
Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros
docentes Sello Vida Saludable.
Data de publicació en el BOE: 24-11-2015

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la concesión del
distintivo de calidad Sello Vida Saludable.
Data de publicació en el BOE: 20-12-2017

Termini de presentació:
1. En el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP):
OBERT: Des de l'1 de gener del 2019 fins al 28 de febrer del 2019

2. En la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE):
Es recomana que el termini de presentació en la CEICE siga abans del 14 de febrer de 2019, ja
que posteriorment la Inspecció d’Educació ha de emetre un informe de la memòria del centre
educatiu i, després, la DGPE, si és el cas, elaborarà un informe favorable que acompanyarà la
sol·licitud del centre al MEPF.
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TRAMITACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DE L'INFORME FAVORABLE
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT:

DE

LA

Els centres que vulguen obtenir el distintiu “Sello Vida Saludable”, d'acord amb el que determina
l'Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros
docentes Sello Vida Saludable, hauran d'aportar informe favorable de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, segons allò establit en el dispose 2.2 de la Resolución de 14 de
diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad
Sello Vida Saludable.

Documentació a aportar:
1. SOL·LICITUD de l'informe que ha d'emetre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport (disponible a la web el model de sol·licitud )
2. MEMÒRIA TÈCNICA: segons els requisits exigits en la Resolució de 14 de desembre de 2017.
3. CERTIFICAT DEL DIRECTOR/A DEL CENTRE on conste l'aprovació de la sol·licitud d'aquest
distintiu, per part del Consell Escolar.

Presentació de la documentació:
Tota la documentació s’ha de presentar-se en paper i digitalment en format pdf.
1. La sol·licitud en paper amb la documentació adjunta, haurà de presentar-se per registre
d'entrada, dirigit a:
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
SERVEI D'INNOVACIÓ I QUALITAT
Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA
2. Una vegada registrada la sol·licitud, la còpia del centre educatiu, amb el segell d'entrada
corresponent, s'escanejarà i s'enviarà, junt amb la memòria tècnica i el certificat del director/a del
centre, tot en format pdf, al correu electrònic: qualitateducativa@gva.es

Enviament de l’informe favorable al centre educatiu:
Per a agilitar la tramitació que ha de fer el centre educatiu de la sol·licitud del Sello Vida Saludable
en el MEFP, el Servei d'Innovació i Qualitat enviarà, al centre educatiu, si és el cas, aquest
informe favorable de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per correu electrònic i
també per correu ordinari.
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