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46015 VALÈNCIA

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS,  PER LA QUAL
ES  DETERMINA  L'IES  MONTSERRAT  ROIG (03012050),  D’ELX,  COM  A  CENTRE
AUTORITZAT  PER  A  LA  CREACIÓ  DE  GRUPS  ESPECÍFICS  D'ALUMNAT
ESPORTISTA  D'ELIT,  ALT  NIVELL  O  ALT  RENDIMENT  AMB  EFECTES  DES  DEL
CURS 2020-2021.

La disposició final  segona del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell,  de mesures de
suport a esportistes d’elit i al personal tècnic i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge
d’elit de la Comunitat Valenciana, modifica l’article 17,7 del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del
Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que
imparteixen  ensenyaments  d’Educació  Infantil,  Educació  Primària,  Educació  Secundària
Obligatòria  i  Batxillerat.  Aquesta  disposició  estableix  que  l’alumnat  esportista  d’elit,  d’alt
nivell i d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge de d’elit  de la
Comunitat Valenciana tindrà preferència per accedir al centre  situat en la zona d’influència
del lloc on realitze l’entrenament.

Així mateix,  el  Decret 40/2016,  en el seu article 17 punt 8 contempla la competència de la
Conselleria  competent  en  matèria  educativa  per  determinar  els  centres  d’educació
secundària en els quals tindran prioritat en l’admissió l’alumnat esportista d’elit,  d’alt nivell i
d’alt rendiment que estudie simultàniament ensenyaments d’educació secundària.
 
En el desplegament d’aquesta norma, en la disposició addicional  quarta de l'Ordre 7/2016,
de 19 d'abril, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regula
el  procediment  d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics
de  la  Comunitat  Valenciana  que  imparteixen  ensenyaments  d'Educació  Infantil,  Educació
Primària,  Educació Secundària  Obligatòria  i  Batxillerat,  s'estableix  que l'alumnat  que curse
ensenyament secundari i tinga la condició d'esportista d'elit, alt nivell o alt rendiment gaudirà
de  prioritat  per  a  accedir  als  centres  que  determine  la  conselleria  competent  en  matèria
educativa i tindran preferència per a l'elecció del torn de classes.

Aquesta  mateixa  disposició  addicional  quarta,  també  preveu  que  la  direcció  general
competent  en  matèria  de  centres  docents,  previ  informe  de  planificació  educativa,  podrà
autoritzar,  en els centres ordinaris, la creació de grups específics d’alumat esportista d’elit,
alt nivell o alt rendiment.

L'Ordre  de  15  de  juny  de  2009  de  la  conselleria  d'Educació  estableix  mesures  per  a
promoure i  facilitar  l'educació en les  diferents  ofertes  formatives  del  sistema educatiu,  per
als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

El  Decret  87/2015,  de  5  de  juny  del  Consell  (DOCV  6054  de  17.07.2009),  estableix  el
currículum  i  desplega  l'ordenació  general  de  l'Educació  Secundària  Obligatòria  i  del
Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

El  Servei  de  Planificació  Educativa,  una  vegada  revisada  la  petició  del  centre,  així  com
l’informe de la inspecció d’educació i  de la  Direcció Territorial  d'Educació,  Cultura i  Esport
d’Alacant sobre  de  les  mesures  de  compatibilitat  de  l'activitat  acadèmica-esportiva,  ha
informat que considera que l'IES  Montserrat  Roig,  del municipi d’Elx, és un centre adequat
per facilitar la compatibilitat d'ensenyaments d'educació secundària amb la pràctica esportiva
a l'alumnat esportista d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit.

En virtut  i  ús  de  les  competències  i  atribucions  conferides  pel  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, resolc:
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Primer
1.  Designar  a  l'IES  Montserrat  Roig,  amb codi  de  centre  número  03012050,  d’Elx,  com a
centre  docent  en  què,  per  a  l'ensenyament  de  batxillerat,  es  constituiran  grups  específics
d'alumnat esportista d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit.
2.  La  direcció  general  competent  en  matèria  de  planificació  educativa  i  d'acord  amb  la
direcció  territorial  competent  en  educació,  determinaran  cada  curs  escolar  els  grups
d'esportistes que es constitueixen en l'esmentat centre i les places escolars vacants.

Segon
El centre aplicarà les següents mesures de compatibilitat de l'activitat acadèmica-esportiva:

1. Convalidar alguna de les matèries del currículum segons estableix la normativa vigent
i els criteris que marca la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

2. L’adaptació curricular de l’assignatura d’Educació Física, que s’adeqüe als continguts
pràctics de la matèria, de manera que no interferisquen en l’entrenament o rendiment
esportiu  en  les  competicions,  d’acord  amb  el  calendari  de  proves  establit  i
considerant  les  orientacions  i  informes  que  facilite  la  persona  responsable  del  seu
entrenament.

3. Possibilitat d’exempció de l’assignatura d’Educació Física, amb sol·licitud prèvia de la
persona interessada, per a aquells esportistes que acrediten la condició d’esportista
d’elit.

4. Triar l’horari o el grup més idoni que els permeta compatibilitzar l’assistència a classe
amb l’activitat esportiva, sempre que hi haja més d’un torn en el centre educatiu.

5. La justificació  de faltes  d’assistència,  fins a un 25 % addicional  dels  límits  establits
per  la  normativa  vigent,  per  a  participar  en  competicions  oficials  derivades  de
l’activitat  esportiva,  acreditades per mitjà d’una certificació de la federació  esportiva
de la Comunitat Valenciana o estatal reconeguda oficialment.

6. Disposar d’una modificació de les dates de controls d’avaluació contínua i final quan
coincidisquen amb competicions oficials justificades per mitjà d’una certificació de la
federació autonòmica o espanyola corresponent i, si és el cas, per la direcció general
competent en matèria d’esport.

7. Ser  incloses,  quan  siga  possible  i  es  considere  convenient,  en  un  agrupament
d’esportistes d’alt nivell,  d’elit  o personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit, a fi
d’afavorir l’establiment d’horaris personalitzats per a aquests grups.

8. Fragmentar  el  currículum d’un o dels  dos  cursos de qualsevol  de les modalitats  de
batxillerat,  adaptació  d’itineraris  a  la  seua  situació,  flexibilitzant  la  seua  duració,
d’acord amb la normativa vigent.

Tercer
1.  Aquesta  autorització  tindrà  efectes  a  partir  del  procés  d'admissió  de  l'alumnat
corresponent al curs 2020-2021, curs a curs.
2.  Aquesta  resolució  s'haurà  de  traslladar  a  la  Direcció  Territorial  d'Educació,  Cultura  i
Esport d’Alacant.
3. Aquesta resolució s'haurà d'inscriure al Registre de Centres Docents No Universitaris de
la Comunitat Valenciana.

Contra  la  present  resolució,  que no posa fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se un
recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d’Educació i  Formació Professional,  en el
termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableixen
els  articles  112,  121 i  122 de la  Llei  39/2015,  del  Procediment  Administratiu  Comú de les
Administracions Públiques.
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Tot això, sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que es crega oportú.
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