
� ��

 
 
 
Número DOGV:  5049   
Data DOGV: 14.07.2005   
Secció: III. CONVENIS I ACTES  
Subsecció: G) ALTRES ASSUMPTES  
Origen inserció:  Conselleria de Cultura, Educació i Esport    
   
   
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament i la Direcció General de Personal 
Docent, per la qual prorroga i completa per al curs 2005/2006 la Resolució de 15 de juny de 2001 
completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, per la Resolució de 9 de juliol de 2003 i per la 
Resolució de 29 de juny de 2004, per les quals es dicten i aproven instruccions per a l'organització i 
funcionament dels col·legis d'Educació Infantil i Primària. [2005/S8211] 
  
     
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament i la  
Direcció General de Personal Docent, per la qual prorroga i completa per al  
curs 2005/2006 la Resolució de 15 de juny de 2001 completada per la Resolució  
de 26 de juny de 2002, per la Resolució de 9 de juliol de 2003 i per la  
Resolució de 29 de juny de 2004, per les quals es dicten i aproven instruccions  
per a l'organització i funcionament dels col·legis d'Educació Infantil i  
Primària. [2005/S8211] 
Atés que la nova Ordenació del Sistema Educatiu no modifica per al curs escolar  
2005/2006 el marc establit en les Escoles d'Educació Infantil i en els  
Col·legis d'Educació Primària ni en els Col·legis d'Educació Infantil i  
Primària. 
En virtut de les competències establides en el Decret 183/2004, d'1 d'octubre,  
pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de  
Cultura, Educació i Esport, estes direccions generals resolen: 
U 
Es prorroga per al curs 2005-2006, la Resolució de 21 de juliol 1997 (DOGV  
31.07.1997) modificada i completada per les Resolucions de 20 de juliol de 1998  
(DOGV 28.07.1998), 28 de juny de 1999 (DOGV 13.07.1999), 29 de juny del 2000  
(DOGV 10.07.2000), 15 de juny del 2001(DOGV 29.06.2001), 26 de juny del 2002  
(DOGV 11.07.2002), de 9 de juliol del 2003 (DOGV 18.07.2003), i 29 de juny del  
2004 (DOGV 07.2004), per les que s'aproven instruccions per a l'organització i  
funcionament del curs 2002/2003, amb les excepcions que s'indiquen a  
continuació.  
Dos 
Totes les referències que en les mencionades resolucions figuren corresponents  
als cursos 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,  
2003/2004, 2004/2005 s'entenen referides al curs 2005/2006. 
Tres 
Els centres d'educació primària autoritzats que impartisquen transitòriament el  
primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, aplicaran el currículum  
vigent per a l'Educació Secundària Obligatòria així com la normativa que regula  
l'avaluació i promoció en l'Educació Secundària Obligatòria, les instruccions  
que es dicten per al seu desenrotllament i complimentaran la corresponent  
documentació oficial. 
Quatre 
1. La instrucció primera.1 de la Resolució de 26 de febrer de 2003 per la qual  
es dicten instruccions per a l'aplicació de l'Orde d'Educació, Cultura i  
Esports 3305/2002, de 16 de desembre, sobre homologació i revalidació de títols  
i estudis estrangers d'educació no universitària (DOGV 03.03.2003), mantindrà  
la seua vigència per a la incorporació d'alumnat estranger entre l'1 de  
setembre i el 30 de març. No obstant això, quan la incorporació es produïsca  
després del 30 de març, la valoració inicial serà prèvia a la incorporació de  
l'alumnat al seu grup-aula, ja que pot resultar aconsellable incorporar-lo a un  
altre grup de menor edat per a reforçar el seu aprenentatge lingüístic en  
l'últim trimestre del curs i facilitar la seua incorporació al seu grup d'edat  
al curs següent.  
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2. S'afig a la resolució mencionada una instrucció quinta que diu: 
«És preceptiva l'avaluació al juny d'este alumnat. Si bé, per desconeixement de  
la llengua vehicular de l'ensenyança podrà no ser avaluat al llarg del curs  
acadèmic. En este supòsit, en l'expedient acadèmic i en la informació a les  
famílies dels resultats de l'avaluació es farà constar esta circumstància». 
València, 6 de juliol de 2005.. El director general d'Ensenyament: Josep Vicent  
Felip i Monlleó. El director general de Personal Docent: José Antonio Rovira  
Jover. 
 
  
 
 
  
 
    
 


