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Ordre de 2 de març de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es 
modifica el punt 1 de l'article cinqué de l'Ordre d'1 de setembre de 1984, per la qual es 
desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre la constitució de la "Comissió Tècnica per a 
l'Ensenyament del Valencià". DOGV 5.5.88 

El Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha establert una 
nova estructuració de les Direccions Generals, la qual cosa ha suposat també, la divisió del Gabinet 
d'ús i Ensenyament del Valencià, l’Area d'Ensenyament del qual ha passat a ser el Servei 
d’Ensenyament del Valencià de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. Es per això 
que cal adequar a la nova estructura la composició de la Comissió Tècnica i per tant esmenar el punt 
1 de l'article cinqué de l’Ordre d’1 de setembre de 1984 pel que fa als vice-presidents i a la vocalia 
ocupada pel Cap del Gabinet d'ús i Ensenyament del Valencià. 

Així mateix, s'ha d'adequar l’esmentada normativa, tant a la desaparició de la figura del Coordinador 
per a l’Ensenyament del Valencià, com a la transformació de la Inspecció Tècnica en Inspecció 
Educativa. 

En virtut d'això, 

ORDENE: 

Article únic 

L’article cinqué de l’Ordre d’1 de setembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, en el seu apartat primer, referent a la 
composició de la Comissió Tècnica per a l’ensenyament del Valencià, es modifica i queda redactat 
de la manera següent: 

«La Comissió Tècnica per a l’Ensenyament del Valencià serà presidida per l’Hble. Sr. Conseller de 
Cultura, Educació i Ciència, i en serà vice-president l'Il·lm. Sr. Director General d'Ordenació i 
Innovació Educativa. 

Nomenats per Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, a proposta de les Entitats, 
Institucions i Organismes que s'especifiquen en seran vocals els següents: 

- El Cap del Gabinet d'ús del Valencià. 

- El Cap del Servei d'Ensenyament del Valencià de la Direcció General d'Ordenació i Innovació 
Educativa. 

- Dos vocals, especialistes en Lingüística, proposats per la Universitat de València. 

- Dos vocals, especialistes en Lingüística, proposats per la Universitat d'Alacant. 

- Un vocal, especialista en Lingüística, proposat per la Universitat Politècnica de València. 

- Dos vocals de la Inspecció Educativa proposats per la Direcció General d'Ordenació i Innovació 
Educativa. 

- Dos vocals designats per l’Honorable Conseller de Cultura, Educació i Ciència, entre persones de 
reconegut prestigi en la matèria». 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
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Queda derogat l'apartat 1 de l'article Cinqué de l’Ordre d’1 de setembre de 1984, de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol de 1984. 

Segona 

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

València, 2 de març de 1988. 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,  

CEBRIA CISCAR I CASABAN 
    

 

 

 


