
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2011, de la Direcció 
General d’Educació i Qualitat Educativa, de la Conselle-
ria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’auto-
ritzen els projectes dels centres incorporats al Programa 
experimental d’orientació professional en IES, per a alum-
nat que finalitza l’educació bàsica durant el curs 2011-
2012. [2011/10667]

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2011, de la Dirección 
General de Educación y Calidad Educativa, de la Conse-
lleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
autorizan los proyectos de los centros incorporados al 
Programa experimental de orientación profesional en IES, 
para alumnado que finaliza la educación básica durante 
el curso 2011-2012. [2011/10667]

Per Resolució de 6 d’abril de 2011, de la Conselleria d’Educació 
(DOCV núm. 6514 de 05.05.2011) es va convocar un programa experi-
mental d’orientació professional en Instituts d’Educació Secundària per 
a alumnat que finalitza l’educació bàsica durant el curs 2011-2012. El 
present programa experimental s’inscriu en el marc del Conveni subscrit 
entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri d’Educació per a el Desple-
gament de la Llei Orgànica, 2/2006, de 3 de maig d’Educació.

El programa pretén posar en pràctica accions que afavorisquen en 
l’alumnat una formació més completa i profunda, que li faça conéixer i 
valorar un nombre més gran d’opcions formatives i professionals, moti-
var futurs aprenentatges, millorar la seua inserció professional, desen-
rotllar una identitat professional amb una major capacitat d’adaptació 
als canvis productius i afavorir noves expectatives emprenedores. Així 
com, fomentar fórmules innovadores que ajuden a l’alumnat en la presa 
de decisions que ha de realitzar al concloure l’educació bàsica per a 
poder elaborar el seu pla de desenrotllament personal posterior.

Una vegada valorats els projectes per la comissió establida a este 
efecte i atenent a l’informe elevat a la directora general d’Educació i 
Qualitat Educativa, es fa necessària l’autorització dels dits projectes, 
així com algunes mesures de coordinació i suport als centres que els 
desenrotllaran. En l’exercici de les facultats delegades pel conseller 
d’Educació en la Disposició addicional de la resolució de 6 d’abril i 
en virtut de les competències que li atribuïx el Decret 98/2011, de 26 
d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funci-
onal de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, esta Direcció 
General d’Educació i Qualitat Educativa, resol,

Primer. Autorització dels projectes
Autoritzar, durant el curs 2011-2012, la posada en funcionament 

dels projectes integrats en el programa experimental d’orientació pro-
fessional en Educació Secundària Obligatòria per a l’alumnat que fina-
litze l’educació bàsica, així com l’assignació econòmica corresponent 
per a portar-los a terme en els centres educatius que s’especifiquen en 
l’annex I.

Segon. Realització dels projectes
1. Els centres autoritzats es comprometen a realitzar els projectes 

aprovats en esta resolució segons els objectius, criteris organitzatius, 
metodològics i didàctics arreplegats en la Resolució de 6 d’abril de 2011, 
de la Conselleria d’Educació (DOCV núm. 6514 de 05.05.2011).

2. En el cas que algun centre desitge renunciar a la posada en pràcti-
ca del projecte autoritzat, haurà de comunicar-ho per escrit a la Direcció 
General d’Educació i Qualitat Educativa en el termini de quinze dies 
des de l’endemà a la publicació de la present resolució.

Tercer. Avaluació
1. La comissió de selecció, seguiment i avaluació dels projectes 

constituïda segons la Resolució de 6 d’abril de 2011, de la Conselleria 
d’Educació, realitzarà el seguiment de la posada en pràctica dels projec-
tes a través de visites durant la realització de les accions i l’enviament 
de qüestionaris d’avaluació parcial.

2. La comissió remetrà als centres participants un model de memòria 
així com uns qüestionaris d’avaluació final, que hauran de ser omplits 
i remesos a la Direcció General d’Educació i Qualitat Educativa de la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació amb anterioritat al termini 
màxim fixat en la comunicació del seu enviament.

Por Resolución de 6 de abril de 2011, de la Conselleria de Educa-
ción (DOCV núm. 6514 de 05.05.2011) se convocó un programa expe-
rimental de orientación profesional en Institutos de Educación Secun-
daria para alumnado que finaliza la educación básica durante el curso 
2011-2012. El presente programa experimental se inscribe en el marco 
del Convenio suscrito entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de 
Educación para el desarrollo de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo 
de Educación.

El programa pretende poner en práctica acciones que favorezcan en 
el alumnado una formación más completa y profunda, que le haga cono-
cer y valorar un mayor número de opciones formativas y profesionales, 
motivar futuros aprendizajes, mejorar su inserción profesional, desarrollar 
una identidad profesional con una mayor capacidad de adaptación a los 
cambios productivos y favorecer nuevas expectativas emprendedoras. Así 
como, fomentar fórmulas innovadoras que ayuden al alumnado en la toma 
de decisiones que debe realizar al concluir la educación básica para poder 
elaborar su plan de desarrollo personal posterior.

Una vez valorados los proyectos por la comisión establecida al efecto 
y atendiendo al informe elevado a la directora general de Educación y 
Calidad Educativa, se hace necesaria la autorización de dichos proyectos, 
así como algunas medidas de coordinación y apoyo a los centros que los 
van a desarrollar. En el ejercicio de las facultades delegadas por el con-
seller de Educación en la Disposición adicional de la resolución de 6 de 
abril y en virtud de las competencias que le atribuye el decreto 98/2011, 
de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
y funcional de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, esta 
Dirección General de Educación y Calidad Educativa, resuelve,

Primero. Autorización de los proyectos
Autorizar, durante el curso 2011-2012, la puesta en funcionamiento 

de los proyectos integrados en el programa experimental de orienta-
ción profesional en Educación Secundaria Obligatoria para el alumna-
do que finalice la educación básica, así como la asignación económica 
correspondiente para llevarlos a término en los centros educativos que 
se especifican en el anexo I.

Segundo. Realización de los proyectos
1. Los centros autorizados se comprometen a realizar los proyectos 

aprobados en esta resolución según los objetivos, criterios organiza-
tivos, metodológicos y didácticos recogidos en la Resolución de 6 de 
abril de 2011, de la Conselleria de Educación (DOCV núm. 6514 de 
05.05.2011).

2. En el supuesto de que algún centro desee renunciar a la puesta 
en práctica del proyecto autorizado, deberá comunicarlo por escrito a 
la Dirección General de Educación y Calidad Educativa en el plazo 
de quince días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
resolución.

Tercero. Evaluación
1. La comisión de selección, seguimiento y evaluación de los pro-

yectos constituida según la Resolución de 6 de abril de 2011, de la Con-
selleria de Educación, realizará el seguimiento de la puesta en práctica 
de los proyectos a través de visitas durante la realización de las acciones 
y el envío de cuestionarios de evaluación parcial.

2. La comisión remitirá a los centros participantes un modelo de 
memoria así como unos cuestionarios de evaluación final, que debe-
rán ser cumplimentados y remitidos a la Dirección General de Educa-
ción y Calidad Educativa de la Conselleria de Educación, Formación 
y Empleo con anterioridad al plazo máximo fijado en la comunicación 
de su envío.
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3. La comissió, una vegada realitzat l’estudi de les dades rebuts, 
elevarà informe final de l’avaluació del programa experimental d’ori-
entació professional a la Direcció General d’Educació i Qualitat Edu-
cativa.

Quart. Inspecció
La Inspecció d’Educació supervisarà, dins de les seues competèn-

cies, el funcionament correcte d’estos projectes. Per a això, la comis-
sió de selecció, seguiment i avaluació remetrà una còpia dels projectes 
aprovats a les direccions territorials d’Educació, Formació i Ocupació 
corresponents.

Quint. Finançament
1. La Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, a través de la 

Direcció General d’Educació i Qualitat Educativa, ingressarà als centres 
les quantitats contingudes en l’annex I per a dur a terme els projectes 
autoritzats durant el curs 2011-2012. Les dites quantitats aniran a càr-
rec de l’aplicació pressupostària 09.02.03.421.50.2 dels Pressupostos 
de la Generalitat per a l’exercici 2011, per un import global màxim de 
120.000 euros.

2. L’objectiu d’esta assignació econòmica, serà finançar els gastos, 
que de forma total o parcial, comporten la realització de les accions pro-
posades de conformitat amb les modalitats del programa i les activitats 
obligatòries establides en la base quarta punts D i E1 de l’annex III de 
la Resolució de 6 d’abril de 2011.

3. En el cas que algun centre renuncie dins del termini i la forma 
escaient a la realització i posada en pràctica del seu projecte, li serà 
anul·lada l’assignació econòmica atorgada. 

Sext. Eficàcia
La present resolució produirà efecte l’endemà de la seua publicació 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 11 d’octubre de 2011.– La directora general d’Educació i 
Qualitat Educativa: Beatriz Gascó Enríquez.

3. La comisión, una vez realizado el estudio de los datos recibidos, 
elevará informe final de la evaluación del programa experimental de 
orientación profesional a la Dirección General de Educación y Calidad 
Educativa.

Cuarto. Inspección
La Inspección de Educación supervisará, dentro de sus compe-

tencias, el correcto funcionamiento de estos proyectos. Para ello, la 
comisión de selección, seguimiento y evaluación remitirá copia de los 
proyectos aprobados a las Direcciones Territoriales de Educación, For-
mación y Empleo correspondientes.

Quinto. Financiación
1. La Conselleria de Educación, Formación y Empleo, a través de 

la Dirección General de Educación y Calidad Educativa, ingresará a los 
centros las cantidades contenidas en el anexo I para llevar a cabo los 
proyectos autorizados durante el curso 2011-2012. Dichas cantidades 
irán a cargo de la aplicación presupuestaria 09.02.03.421.50.2 de los 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, por un importe 
global máximo de 120.000 euros.

2. El objetivo de esta asignación económica, será financiar los gas-
tos, que de forma total o parcial, conlleven la realización de las accio-
nes propuestas de conformidad con las modalidades del programa y las 
actividades obligatorias establecidas en la base cuarta puntos D y E1 del 
anexo III de la Resolución de 6 de abril de 2011.

3. En el supuesto de que algún centro renuncie en tiempo y forma 
a la realización y puesta en práctica de su proyecto, le será anulada la 
asignación económica otorgada. 

Sexto. Eficacia
La presente resolución surtirá efecto al día siguiente de su publica-

ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 11 de octubre de 2011.– La directora general de Educa-
ción y Calidad Educativa: Beatriz Gascó Enríquez.

ANNEX I / ANEXO I

CENTRES AUTORITZATS I ASSIGNACIÓ ECONÓMICA PER ALS PROJECTES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL D’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL EN INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUND’ARIA PER AL CURS 2011-2012 / CENTROS AUTORIZADOS Y ASIGNACIÓN ECO-
NÓMICA PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA PARA EL CURSO 2011-2012

CODI / CÓDIGO INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
/ INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUN-

DÁRIA

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / 
PROVINCIA

QUANTITAT ASSIGNADA 
/ CANTIDAD ASIGNADA

03000400 COTES BAIXES ALCOI ALACANT 2.198,25 €
03001881 JORGE JUAN ALACANT ALACANT 2.372,44 €
03001908 FIGUERAS PACHECO ALACANT ALACANT 1.340,00 €
03001911 ANTONIO JOSÉ CAVANILLES ALACANT ALACANT 2.384,99 €
03003760 PADRE ARQUÉS COCENTAINA ALACANT 685,66 €
03003966 CANÓNIGO MANCHÓN CREVILLENT ALACANT 1.362,13 €
03003978 MACIÀ ABELA CREVILLENT ALACANT 2.250,00 €
03004223 HISTORIADOR CHABAS DÉNIA ALACANT 2.017,38 €
03004235 MARÍA IBARS DÉNIA ALACANT 1.103,31 €
03006256 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA XIXONA ALACANT 786,94 €
03006761 LA MOLA NOVELDA ALACANT 2.060,00 €
03007418 EL PALMERAL ORIHUELA ALACANT 2.501,32 €
03008629 LAS LAGUNAS TORREVIEJA ALACANT 1.838,43 €
03008915 MARCOS ZARAGOZA VILA JOIOSA (LA) ALACANT 1.901,34 €
03009661 LA TORRETA ELX ALACANT 1.977,90 €
03010120 LEONARDO DA VINCI ALACANT ALACANT 1.870,00 €
03010429 LLOIXA SANT JOAN D’ALACANT ALACANT 2.281,60 €
03010821 AZUD DE ALFEITAMI ALMORADÍ ALACANT 1.583,57 €
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03011616 SAN BLAS ALACANT ALACANT 1.718,27 €
03011768 JOSEP IBORRA BENISSA ALACANT 1.199,02 €
03012566 BAHÍA DE BABEL ALACANT ALACANT 2.000,00 €
03012773 TIRANT LO BLANC ELX ALACANT 1.962,71 €
03013157 CASTALLA CASTALLA ALACANT 779,48 €
03013327 LES DUNES GUARDAMAR DEL SEGURA ALACANT 1.161,52 €
03013352 HAYGÓN SANT VICENT DEL RASPEIG ALACANT 1.300,00 €
03013704 PROFESSOR MANUEL BROSETA BANYERES DE MARIOLA ALACANT 1.156,54 €
03013819 DOCTOR BALMIS ALACANT ALACANT 1.259,73 €
03014526 NIT DE L’ALBA ELX ALACANT 2.050,00 €
03014800 NÚMERO 2 ASPE ALACANT 1.274,98 €
03014940 XEBIC ONDARA ALACANT 1.743,98 €
03015105 LA NUCIA NUCIA (LA) ALACANT 1.834,51 €
03015142 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PEDREGUER ALACANT 1.841,82 €
03015178 GAIA SANT VICENT DEL RASPEIG ALACANT 1.985,98 €
03015907 MEDITERRÁNEO TORREVIEJA ALACANT 1.815,09 €
03016559 NÚMERO 5 SANT VICENT DEL RASPEIG ALACANT 813,07 €
12001228 FRANCESC RIBALTA CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓ 2.778,10 €
12001231 PENYAGOLOSA CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓ 1.764,32 €
12002661 HONORI GARCIA VALL D’UIXÓ (LA) CASTELLÓ 895,42 €
12002889 FRANCESC TÀRREGA VILA-REAL CASTELLÓ 1.650,00 €
12003444 MIRALCAMP VILA-REAL CASTELLÓ 2.219,29 €
12003468 JOSÉ VILLAPLANA VINARÒS CASTELLÓ 2.418,97 €
12003997 MIQUEL PERIS I SEGARRA CASTELLÓ DE LA PLANA - GRAO 

DE CASTELLÓ
CASTELLÓ 1.000,00 €

12004217 EL CAMINÀS CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓ 1.200,71 €
12005261 MATILDE SALVADOR CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓ 1.200,00 €
12005544 ALFONSO XIII VALL D’ALBA CASTELLÓ 1.744,71 €
46000705 REI EN JAUME ALZIRA VALÈNCIA 884,05 €
46001217 BERNAT GUINOVART ALGEMESÍ VALÈNCIA 613,17 €
46003512 RICARDO MARÍN IBÁNEZ CHESTE VALÈNCIA 500,00 €
46005946 GABRIEL CÍSCAR OLIVA VALÈNCIA 2.234,05 €
46006112 POU CLAR ONTINYENT VALÈNCIA 1.112,47 €
46012963 JUAN DE GARAY VALENCIA VALÈNCIA 1.209,88 €
46012987 CID CAMPEADOR VALENCIA VALÈNCIA 2.356,78 €
46014893 LA PATACONA ALBORAYA VALÈNCIA 1.015,58 €
46016312 ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ VALÈNCIA 1.536,50 €
46016385 LA VALLDIGNA TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALÈNCIA 1.065,72 €
46017675 LA SÈNIA PAIPORTA VALÈNCIA 1.411,49 €
46017882 LES ALFÀBEGUES BÉTERA VALÈNCIA 1.990,00 €
46018621 LAURONA LLÍRIA VALÈNCIA 1.910,80 €
46020248 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ADEMUZ VALÈNCIA 1.100,00 €
46020285 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BOCAIRENT VALÈNCIA 410,00 €
46021319 VALL DE LA SAFOR VILLALONGA VALÈNCIA 1.422,06 €
46022099 PORÇONS AIELO DE MALFERIT VALÈNCIA 627,13 €
46022181 VELES E VENTS GANDIA GRAU I PLATJA VALÈNCIA 1.650,00 €
46022211 MARJANA CHIVA VALÈNCIA 1.258,03 €
46022543 LA VEREDA POBLA DE VALLBONA (LA) VALÈNCIA 1.000,00 €
46022567 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TURÍS VALÈNCIA 1.650,00 €
46022580 AUSIÀS MARCH MANISES VALÈNCIA 900,00 €
46022634 RIU TÚRIA QUART DE POBLET VALÈNCIA 1.154,06 €
46022841 SUCRO ALBALAT DE LA RIBERA VALÈNCIA 1.024,45 €
46022865 COMARCAL BURJASSOT VALÈNCIA 2.257,78 €
46023225 CLARA CAMPOAMOR ALAQUÀS VALÈNCIA 1.881,49 €
46023547 BENICALAP VALENCIA VALÈNCIA 1.350,25 €
46023894 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PUIG VALÈNCIA 1.483,57 €
46024114 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA VILAMARXANT VALÈNCIA 2.381,89 €
46024953 NÚMERO 4 ALZIRA VALÈNCIA 1.108,79 €
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46025507 RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO VALENCIA VALÈNCIA 1.602,62 €
46026779 NÚMERO 2 PAIPORTA VALÈNCIA 1.540,00 €
46029586 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER VALÈNCIA 1.073,89 €
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