Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació
Servei de Formació del Professorat

PROCEDIMENT PEL QUAL ES REALITZARÀ EL SORTEIG PER RESOLDRE ELS
POSSIBLES EMPATS
Segons allò que estableix la RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, de la Secretaria
Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d’estades de
formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat
Valenciana, d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l’àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana, i l'acord de la Comissió de Selecció i Seguiment, s'estableix el
següent procediment per resoldre els possibles empats en aplicar els criteris de
priorització que figuren en l'annex II d'aquesta resolució per a l'elaboració dels llistats
provisionals de participants.
1. El dia 14 de juny de 2017 a les 9:00 hores, a la sala d'actes de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l'Avinguda Campanar, número 32 de València,
es triarà de manera aleatòria una lletra de la A a la Z.
2. Els sol·licitants de les estades a l'estranger que estiguen en situació d'empat en aplicar
els criteris de priorització establerts en la Resolució de 23 de maig de 2017 seran
ordenats, segons el seu primer cognom, per ordre alfabètic, començant per la lletra que
s'haja triat en el sorteig del dia 14 de juny.

PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE REALIZARÁ EL SORTEO PARA RESOLVER LOS
POSIBLES EMPATES
Según lo establecido en la RESOLUCIÓN de 23 de mayo 2017, de la Secretaría
Autonómica de Educación e Investigación, por la que se convoca la realización de
estancias de formación en el Reino Unido e Irlanda para el profesorado dependiente de la
Generalitat Valenciana de Infantil, Primaria y Secundaria de centros ubicados en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana, y el acuerdo de la Comisión de Selección y
Seguimiento, se establece el siguiente procedimiento para resolver los posibles empates
al aplicar los criterios de priorización que figuran en el anexo II de esta resolución para la
elaboración de los listados provisionales de participantes.
1. El día 14 de junio de 2017 a las 9:00 horas, en el salón de actos de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a la Avenida Campanar, número 32 de
Valencia, se elegirá de manera aleatoria una letra de la A a la Z.
2. Los solicitantes de las estancias al extranjero que estén en situación de empate al
aplicar los criterios de priorización establecidos en la Resolución de 23 de mayo de 2017
serán ordenados, según su primer apellido, por orden alfabético, empezando por la letra
que se haya elegido en el sorteo del día 14 de junio.

