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DECRET 126/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel 
qual es crea un col·legi d’Educació Infantil i Primària a 
Almassora. [2010/9629]

DECRETO 126/2010, de 3 de septiembre, del Consell, por 
el que se crea un Colegio de Educación Infantil y Primaria 
en Almazora. [2010/9629]

La Direcció Territorial d’Educació de Castelló i la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Centres Docents han emés un informe en què es pro-
posa la creació d’un nou centre docent per a atendre la demanda de 
places escolars d’Educació Infantil i Primària a Almassora.

El nou centre escolar s’ubicarà en instal·lacions provisionals fins a 
la construcció d’un nou edifici escolar, que serà la seua seu definitiva.

En aplicació del que establixen l’article 17 de la Llei Orgànica 
8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, i l’article 1 del 
Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels 
Col·legis d’Educació Primària, aprovat pel Decret 233/1997, de 2 de 
setembre, del Consell, a proposta del conseller d’Educació i amb la deli-
beració prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de setembre de 2010,

DECRETE

Article 1
Es crea el centre docent següent:
Província: Castelló.
Municipi: Almassora.
Codi: 12007516.
Denominació: Col·legi d’Educació Infantil i Primària Núm. 6.
Domicili provisional: C/ Almirall Cervera, s/n (CP 12550).
Titular: Generalitat.
Composició: 6 unitats d’Educació Infantil i 12 d’Educació Primària.

Capacitat: 150 places escolars d’Educació Infantil i 300 d’Educació 
Primària.

Article 2
1. El nou centre escolar iniciarà les activitats en el curs escolar 

2010/2011. En el dit curs escolar oferirà 2 unitats d’Educació Infantil.

2. Este centre impartirà el programa d’educació bilingüe Programa 
d’Immersió Lingüística (PIL) i el Programa d’Incorporació Progressi-
va (PIP).

3. El centre disposarà, en el dit curs escolar, de 2 llocs de treball de 
mestre d’Educació Infantil.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
El que establix el present decret s’inscriurà en el Registre de Centres 

Docents de la Comunitat Valenciana.

Segona
La Direcció Territorial d’Educació nomenarà l’equip directiu del 

centre, de conformitat amb el que establix la Llei Orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’Educació, i l’article 17.3 del Reglament Orgànic i Fun-
cional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació 
Primària, aprovat pel Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Consell.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculta el conseller d’Educació perquè adopte les mesures que 

siguen necessàries per a l’acompliment i desplegament del que establix 
este decret, així com per a modificar, si és el cas, la configuració del cen-
tre.

La Dirección Territorial de Educación de Castellón y la Direc-
ción General de Ordenación y Centros Docentes han emitido informe 
proponiendo la creación de un nuevo centro docente para atender la 
demanda de puestos escolares de Educación Infantil y Primaria en 
Almazora.

El nuevo centro escolar se ubicará en instalaciones provisionales 
hasta la construcción de un nuevo edificio escolar, que será su sede 
definitiva.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en el 
artículo 1 del Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Edu-
cación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado por 
el Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Consell, a propuesta del 
conseller de Educación y previa deliberación del Consell, en la reunión 
del día 3 de septiembre de 2010,

DECRETO

Artículo 1
Se crea el centro docente siguiente:
Provincia: Castellón.
Municipio: Almazora.
Código: 12007516.
Denominación: Col·legi d’Educació Infantil i Primària Núm. 6.
Domicilio provisional: C/ Almirante Cervera, s/n (CP12550).
Titular: Generalitat.
Composición: 6 unidades de Educación Infantil y 12 de Educación 

Primaria.
Capacidad: 150 puestos escolares de Educación Infantil y 300 de 

Educación Primaria.

Artículo 2
1. El nuevo centro escolar iniciará sus actividades en el curso escolar 

2010/2011. En dicho curso escolar ofertará 2 unidades de Educación 
Infantil.

2. Este centro impartirá el programa de educación bilingüe Progra-
ma d’Inmersió Lingüística (PIL) y el Programa d’Incorporació Progre-
siva (PIP).

3. El centro dispondrá, en dicho curso escolar, de 2 puestos de tra-
bajo de maestro de Educación Infantil.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Lo establecido en el presente decreto se inscribirá en el Registro de 

Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

Segunda
La Dirección Territorial de Educación nombrará al equipo direc-

tivo del centro, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el artículo 17.3 del Reglamento 
Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los 
Colegios de Educación Primaria, aprobado por el Decreto 233/1997, 
de 2 de septiembre, del Consell.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se faculta al conseller de Educación para que adopte cuantas medi-

das sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de lo establecido 
en este decreto, así como para modificar, en su caso, la configuración del 
centro.
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Segona
Este decret es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenci-

ana i produirà efectes des de l’inici del curs escolar 2010/2011, excepte 
pel que fa al nomenament de l’equip directiu, supòsit en què s’estenen a 
l’1 de juliol de 2010.

València, 3 de setembre de 2010

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

Segunda
Este decreto se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-

ciana y producirá efectos desde el inicio del curso escolar 2010/2011, 
excepto en lo que se refiere al nombramiento del equipo directivo, 
supuesto en el que se extienden al 1 de julio de 2010.

Valencia, 3 de septiembre de 2010

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Educación,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
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