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FINALITAT I ABAST
L’objecte de la Resolució de 14 de febrer de 2019 , de la Secretaria Autonòmica d’Educació i
Investigació, és dictar instruccions per a la seua aplicació en els centres docents sostinguts amb
fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana en relació a l’actuació
amb els pares, les mares o representants legals dels menors separats, divorciats, amb nul·litat
matrimonial o que hagen finalitzat la seua convivència respecte a problemes administratius de
l’educació dels seus fills i filles o tutelats, menors d’edat i davant de situacions de discrepància o
conflicte que incidisquen en l’àmbit escolar.
Segons el resol 1.2, aquestes instruccions podran ampliar-se o complementar-se per
atendre supòsits no previstos expressament en elles davant la varietat de situacions i relacions
que es presenten i requerisquen la protecció dels interessos del menor enunciats en l’article
segon de la Llei orgànica 8/2015.
Els centres privats no concertats podran fer ús d’aquestes instruccions amb caràcter
orientatiu o supletori (resolc 1.3).

NORMATIVA
Europea

•

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades, aplicable a partir del 25.05.2018).

Estatal

•

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació.

•

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència.

•

Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència.
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•

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals.

Autonòmica

•

Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008 , de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i
l’Adolescència de la Comunitat Valenciana.

•

Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i
adolescència.

•

Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares,
tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis.

•

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 ensenyances d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

•

Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de convivència en els centres
educatius de la Comunitat Valenciana i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció
davant de supòsits de violència escolar.

•

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.

•

Ordre 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regulen l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau
superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

•

Resolució de 28 de juny de 2018 , de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de
protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.

•

Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la
qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de noconvivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura
de parelles de fet o situacions anàlogues.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
L’Administració educativa i els centres docents han d’actuar d’acord amb la normativa
vigent, tenint en compte, amb caràcter prioritari, els principis rectors següents:
a) La garantia de l’interés superior del menor, xiquet o xiqueta.
b) El compliment dels pronunciaments judicials.
c) La defensa dels drets i supervisió dels deures.
d) La col·laboració amb altres institucions públiques en matèria de protecció del menor.
e) La col·laboració amb el Ministeri Fiscal i amb els jutjats i tribunals de justícia.
f) La prevenció i resolució pacífica dels conflictes.
La Resolució de 14 de febrer de 2019 dicta instruccions sobre:
Resolc quart. Documentació justificativa en els centres de les resolucions judicials.
Resolc cinqué. Admissió i matriculació.
Resolc sisé. Baixa i canvi de centre.
Resolc seté. Violència de gènere.
Resolc huité. Dret dels progenitors a la informació.
Resolc nové. Accident o urgència mèdica.
Resolc deu. Sol·licitud d’informes o certificats.
Resolc onze. Criteris sobre la recollida i entrega de l’alumnat i l’assistència a les reunions.
Resolc dotze. Col·laboració dels centres educatius amb serveis socials i les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat.

RESOLUCIONS
•

Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació,
per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons
públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos
supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat
matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
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DICCIONARI DEL RECURS
Aquestes són les paraules clau relacionades amb aquest recurs, les definicions de les quals
es poden trobar als enllaços següents:
► D_0157: Pàtria potestat
► D_0158: Guarda i custòdia
► D_0159: Documents judicials amb decisions que poden afectar els menors en el centre

Aquest document no té valor jurídic.
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