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RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els
col·legis d’Educació Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2016-2017 aplicaran l’Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
es regulen les bases que han de regir la implantació d’un
projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu
de 2 a 3 anys en determinats col·legis d’Educació Infantil
i Primària de titularitat de la Generalitat. [2016/3210]

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016, de la Dirección
General de Política Educativa, por la que se determinan
los colegios de Educación Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana que en el curso escolar 2016-2017 aplicarán la Orden 7/2015, de 17 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
por la que se regulan las bases que deben regir la implantación de un proyecto experimental de incorporación del
nivel educativo de 2 a 3 años en determinados colegios de
Educación Infantil y Primaria de titularidad de la Generalitat. [2016/3210]

L’Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport (DOCV 21.09.2015), aprova les instruccions per a la implantació durant el curs 2015-2016 d’un projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats
col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.
L’article 2 d’aquesta ordre estableix que abans de finalitzar el curs acadèmic 2015-16, prèvia avaluació del projecte experimental, es podrà
ampliar la seua vigència per a posteriors cursos acadèmics.

La Orden 7/2015, de 17 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (DOCV 21.09.2015), aprueba
las instrucciones para la implantación durante el curso 2015-2016 de
un proyecto experimental de incorporación del nivel educativo de 2 a
3 años en determinados colegios de Educación Infantil y Primaria de
titularidad de la Generalitat. El artículo 2 de esta orden establece que
antes de finalizar el curso académico 2015-16, previa evaluación del
proyecto experimental, se podrá ampliar su vigencia para posteriores
cursos académicos.
Por las conclusiones del seguimiento efectuado por la Inspección de
Educación y la evaluación del proyecto experimental y en virtud de las
competencias asignadas por el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
resuelvo:

Per les conclusions del seguiment efectuat per la Inspecció d’Educació i l’avaluació del projecte experimental i en virtut de les competències assignades pel Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:
Primer. Autorització
Autoritzar la continuació, per al curs 2016-2017, del projecte
experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat, regulat per l’Ordre 7/2015, en els col·legis d’Educació Infantil
i Primària que l’iniciaren el curs 2015-2016 i que figuren en l’annex II
d’aqueixa ordre.

Primero. Autorización
Autorizar la continuación, para el curso 2016-2017, del proyecto
experimental de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años en
determinados colegios de Educación Infantil y Primaria de titularidad
de la Generalitat, regulado por la Orden 7/2015, en los colegios de Educación Infantil y Primaria que lo iniciaron el curso 2015-2016 y que
figuran en el anexo II de esa orden.

Segon. Desenvolupament del projecte experimental
Els centres docents a què fa referència el punt 1 desenvoluparan
el projecte experimental d’acord amb el que estableix l’Ordre 7/2015,
sense perjudici de les condicions d’aplicació que, amb posterioritat a
aquesta resolució, la conselleria amb competència en matèria educativa
determine per tal d’adequar-lo a les necessitats que es puguen presentar.

Segundo. Desarrollo del proyecto experimental
Los centros docentes a que hace referencia el punto 1 desarrollarán
el proyecto experimental de acuerdo con lo establecido por la Orden
7/2015, sin perjuicio de las condiciones de aplicación que, con posterioridad a esta resolución, la conselleria con competencia en materia
educativa determine para adecuarlo a las necesidades que se puedan
presentar.

Tercer. Admissió i matriculació
Per a l’admissió de l’alumnat s’aplicarà el que estableixen el Decret
40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió de l’alumnat en els
centres docents públics i privats concertats (DOCV 7762, 18 d’abril), i
l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics
de la Comunitat Valenciana (DOCV 7765, 21 d’abril).

Tercero. Admisión y matriculación
Para la admisión del alumnado se aplicará lo que se establece en
el Decreto 40/2016, de 15 de abril, por el que se regula la admisión
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados
(DOCV 7762, 18 de abril), y la Orden 7/2016, de 19 de abril, por la que
se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondo públicos de la Comunitat Valenciana
(DOCV 7765, 21 de abril).

València, 5 de maig de 2016.– El director general de Política Educativa: Jaume Fullana Mestre.

Valencia, 5 de mayo de 2016.– El director general de Política Educativa: Jaume Fullana Mestre.

