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FINALITAT I ABAST
Regula la jornada escolar i estableix les condicions i el procediment d’autorització a través
del Pla específic d’organització de la jornada escolar.
S'aplica en les etapes i centres sostinguts amb fons públics del segon cicle d’Educació
Infantil, d’Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana a partir del curs
2016-17.
L’autorització definitiva del Pla específic d’organització de la jornada escolar s'estén per
períodes de tres cursos acadèmics renovables sempre que els resultats s’ajusten a les millores
previstes en el pla. El resultat de la votació, tant si és favorable com si no ho és, tindrà una
validesa de tres cursos acadèmics.
Amb caràcter anual es publiquen, abans del període de sol·licitud, instruccions
específiques.

NORMATIVA
•

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

•

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega
l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

•

Decret 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de
juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general
de l'Educació Primària en la Comunitat Valenciana.

•

Ordre de 16 de juliol de 2001, per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i
Educació Primària.

•

Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla
específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de
segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat
Valenciana.
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•

Ordre 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de
sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els
centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i
Educació Especial de la Comunitat Valenciana.

Curs 2019-2020
•

DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o
d’Educació Primària.

•

Resolució del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació
Infantil

de

segon

cicle

i

Educació

Primària

durant

el

curs

2019-2020

(http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/
instrucciones-de-inicio-de-curso)

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
IMPORTANT: NORMATIVA EN PROCÉS DE MODIFICACIÓ
Més informació en la web de la CEICE:
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/jornada-escolar
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DIAGRAMA DE FLUX
Ordre 25/2016, 13 juny
Ordre 2/2018, 16 gener

A

B

C

Inici procediment
per l’autorització
PEOJE

Procés per informe
favorable previ
consulta famílies

Procés de consulta
a les famílies

Autorització definitiva
per 3 cursos acadèmics
(si resultats segons pla)

Annex I
Annex IIA/B
Annex III
Annex IV
Annex V
Annex VI
Annex VII
Certificació organitzacions

Annex XIII
Informe favorable
per a la consulta

Annex VIII
Annex IX
Annex X
Cens i calendari consulta
Autorització definitiva

No
Modificacions?

Si

Avaluació interna i
externa
(Art.2.1.g / 10)
Centre i Adm.
educativa

Annex XII

> 3 cursos o resultats
desacord amb millores
previstes? (Art.9.7;9.8;
11*)

No

Si

D

Procés de
modificacions
PEOJE

Art.11*: o l’Administració revoca l’autorització
per incompliment o el consell escolar a través
de resposta raonada
Excepció: (Disp Add.II):
Centres privats no concertats
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Annex II-A

1.1

Iniciar procés consell
escolar centre
(Art.1; 7.2; 8.1.a ;
Disp.add.1)

Inici procediment
per l’autorització
PEOJE

A
Públic

Tipus de
Centre

Privat
Iniciar procés consell
concertat escolar centre
1.2

Sol·licitar informe a
l'Ajuntament
(Art.8.1b)

Centre privat concertat

8

Annex III
Fer
correccions
(Art.8.3.b)

9

4

Annex IV

Fi
procediment

No

Fer informe previ
(Art.8.3.c)

10

11

Annex V

Annex XIII

Inspecció Educació

Direcció territorial
Valora
PEOJE
(Art.8.3.c)

12

Annex VI

No

Centre
> 2/3?

Correccions?

Remetre
documentació
(Art.8.3.c/9.3)

Consultar
claustre
(Art.7.5; 8.2.a)

6

Art.9.1 amb anterioritat a l’1 de desembre

No

Centre

Ajuntament

Art.2.1b) activitats extraescolars
fora horari lectiu no caràcter
Redactar PEOJE
lucratiu, oferta obligada centre i
(Art.2.1.b/c/d/e/f/g/i; 2.3; 2.4;
voluntàries per a les famílies
2.5; 2.6; 3; 4; 5; 6; 7.1; 7.4;

Art.2.3e) interval mínim 1h 30min 7.8; 8.2.a; 10; Disp.add.5)
entre matí i vesprada
Centre
5

Art.2.3g) Activitats fora recinte
centre


Si

Ajuntament
Emetre Informe
raonat
(Art.7.3; 7.7; 8.1.c)

Centre
Procés per informe
favorable previ
consulta famílies

B

Centre
Consultar consell
escolar municipal
(Art.7.3; 8.1.c)

3

Annex I
Annex IIA/B
Annex III
Annex IV
Annex V
Annex VI
Annex VII
Certificació organitzacions

Remissió
documentació
(Art.8.3.a/9.1)

(Art.1; 7.2; 8.1.a ;
Disp.add.1)

Centre públic

2

Ordre 25/2016, 13 juny
Ordre 2/2018, 16 gener

Annex II-B

Consultar Consell
escolar
(Art.7.6; 8.2.b; 9.2)

Si
7
No

DG competent

Autoritza?

Si

Annex VII

Fer informe per a la
consulta
(Art.8.4/9.4)

Informe
favorable per a
la consulta

13 DG competent

Centre

> 2/3?

C

Si

Procés de consulta
a les famílies
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Ordre 25/2016, 13 juny
Ordre 2/2018, 16 gener

C

Procés de consulta
a les famílies

Constituir Comissió
coordinació del procés
(Art.8.6.a; 8.7.a)
Centre i
15
consell escolar
Cens prov,
calendari
procés

Informar
famílies
(Art.8.5.a/b)

14

17

18

Reclamacions
(Art.8.7.g)

24

Aprovar i publicar cens
electoral prov.i
calendari votació
(Art. 8. 6.b;8.7.a/e; 8.9.b)

Resoldre
reclamacions
(Art.8.7.b)

Annex VIII

Centre i AMPA

Si

Enviar papereta de
votació a les
famílies (Art.8.7.d)

Comissió coord.

16

Comunitat
educativa

Escrutini
(Art.8.11.a/b)

Resoldre
Reclamacions
(Art.8.7.g)

Annex IX

25

26

Comissió coord.

Publicar i comunicar
resultat consulta
(Art.8.12.a/b)

Centre i AMPA

Reclamacions
?

27

No

Comissió coord.

Publicar cens
electoral definitiu
(Art.8.7.b)
19 Comissió coord.

20

Remetre resultats
escrutini
(Art.9.5)

Constituir mesa de
votació
(Art.8. 7.f; 8.8.a/b/c)

22

29

Comissió coord.

Comissió coord.

Vot diferit

* Art.2.2.d i Art.8.5.c
mínim 55% de vots
favorables de la totalitat
dels vots possibles.

28

Comissió coord.

No

Fi
procediment

Si
Estendre autorització
definitiva (Art.9.6;
9.7; 9.8; 9.9; 2.1.h)

30

Consulta famílies
(Art.8. 7.e; 8.9.a/c;
8.10.e/f; 8.14)

23

Comissió coord.

Centre

>= 55%*??
(Art.8.5.c)

(Art.8.10.a/b/c/d/e/f)

Pare, mare, tutor
21 legal no presencial

Annex X

Interposar resurs
d’alçada
(Art.8.13.a/b)

Cens def.

Sorteig mesa de
votació
(Art.8.7.c)

Mesa de votació

Autorització
definitiva

Art.9.7 El resultat de la
votació, tant si és
favorable com si no ho
és, tindrà una validesa de
tres cursos acadèmics

DG competent

Informar resolució
(Art.9.10)

Comissió coord.

31

Centre

6/9

GESTIÓ HORÀRIA

Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar_val

Ordre 25/2016, 13 juny
Ordre 2/2018, 16 gener

Procés de
modificacions
PEOJE

D
Exigència de l’Administració educativa

El centre educactiu per impossibilitat aplicar
PEOJE per motius o previsibles i inevitables

Modificació:

Algunes activitats extraescolars

Algun apartat PEOJE
(Art.11.3)

Iniciar procés sol·licitud
modificació PEOJE
(Art.11.2)
Consell escolar del centre

Administració educativa

Petició raonada
(Art.11.2)
Direcció del centre

Informe de la Inspecció
(Art.11.2)
Inspecció d’Educació
Consultar claustre
extraordinari
(Art.11.2)

Centre
Consultar Consell escolar
sessió extraordinària
(Art.11.2)

Si
> 2/3?

No

Centre
Autorització
modificacions PEOJE
(Art.11.2)

Si

No
> 2/3?

DG Ordenació
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RESULTATS
Llistat de centres autoritzats per a implantar el Pla Específic de Jornada Escolar.

FORMULARIS
Aquests són els formularis relacionats amb aquest recurs, els quals es poden trobar als
enllaços següents:
► F_0173: PEOJE_Annex I_Sol·licitud d’autorització de modificació de la jornada escolar
► F_0174: PEOJE_Annex II_A_Certificación del acuerdo del consejo escolar de centro en que se
resuelve iniciar el proceso de solicitud de modificación de la jornada escolar (horario general de
centro)
► F_0175: PEOJE_Annex II_B_Certificat del titular del centre concertat en què es resol iniciar el
procés de sol·licitud de modificació de la jornada escolar (horari general de centre)
► F_0176: PEOJE_Annex III_Sol·licitud d’informe de l’ajuntament
► F_0177: PEOJE_Annex IV_Informe de l’ajuntament
► F_0178: PEOJE_Annex VI_Acta de votació del claustre sobre la proposta d’adopció del Pla
específic d’organització de la jornada escolar
► F_0179: PEOJE_Annex VII_Acta de votació del consell escolar del centre sobre la proposta
d’adopció del Pla específic d’organització de la jornada escolar
► F_0180: PEOJE_Annex VIII_Model de carta informativa a les famílies sobre la possible adopció
del Pla específic d’organització de la jornada escolar
► F_0181: PEOJE_Annex IX_Model de papereta per a participar en la consulta a les famílies sobre
l’adopció del Pla específic d’organització de la jornada escolar proposat pel centre escolar
► F_0182: PEOJE_Annex X_Model d’acta d’escrutini de la consulta a les famílies sobre la possible
adopció del Pla específic d’organització de la jornada escolar proposat pel centre escolar
► F_0183: PEOJE_Annex XI_Calendari d’actuacions per a la implementació del Pla específic
d’organització de la jornada escolar
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► F_0184: PEOJE_Annex XIII. Informe d’Inspecció sobre la jornada escolar
► F_0185: PEOJE_Annex XIV_Distribució setmanal de les activitats
► F_0186: PEOJE_Annex XV_Certificació de l’entitat i compromís com a responsable de les
activitats

Aquest document no té valor jurídic.
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