
RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 3 de setembre de 2021, del secretari  autonòmic d’Educació i
Formació Professional, de la convocatòria de sol·licitud d’hores addicionals de professorat per al
desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs
2021-2022. 

Per l’Ordre 33/2018, de 10 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques en concepte de subvenció i
d’hores addicionals de professorat dirigides a centres privats concertats per al  desenvolupament
d’actuacions  adreçades  a  l’alumnat  de  compensació  de  les  desigualtats,  a  la  reducció  de
l’abandonament escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla d’actuació per a la millora
(DOGV núm. 8361 de 14.08.18).

Per Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es convoca i
es regula el procediment de sol·licitud d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament
del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2021-2022 (DOGV
núm. 9140 de 02.08.21). 

Complits els tràmits establits en la convocatòria, una vegada finalitzat el termini i estudiades les
sol·licituds, l’òrgan instructor ha elaborat la proposta d’autorització de programes i d’assignació
d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els
centres privats concertats per al  curs 2021-2022, atenent els  criteris  establits en la resolució de
convocatòria.

Vista  la  proposta  de  la  Direcció  General  d’Innovació  Educativa  i  Ordenació  d’autorització  de
programes i d’adjudicació d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament d’actuacions
orientades a l’alumnat de compensació de les desigualtats, a la reducció de l’abandonament escolar
i  altres  actuacions  o  programes  inclosos  en  el  Pla  d’actuació  per  a  la  millora,  atenent  la
disponibilitat pressupostària, i en virtut del que disposa la convocatòria, resolc:

Primer. Autorització de programes i assignació d’hores addicionals de professorat.
Autoritzar  els  programes  PAC,  PMAR  de  3r  d’ESO  per  àmbits  i  PR4  i  assignar  les  hores
addicionals  de  professorat  per  al  desenvolupament  d’actuacions  orientades  a  l’alumnat  de
compensació  de les  desigualtats,  a  la  reducció de l’abandonament  escolar  i  altres  actuacions  o
programes inclosos en el Pla d’actuació per a la millora als centres privats concertats que figuren en
l'annex I d’aquesta resolució provisional.

Segon.- Efectes
Tenint en compte l’apartat 7 del resolc tretzé de la convocatòria, tant l’autorització dels programes
com l’assignació  de  les  hores  addicionals  de  professorat  per  al  desenvolupament  d’actuacions
orientades a l’alumnat de compensació de les desigualtats, a la reducció de l’abandonament escolar
i  altres  actuacions  o  programes  inclosos  en  el  Pla  d’actuació  per  a  la  millora  en  la  resolució
definitiva, tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2022. 
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Tercer.- Al·legacions
De conformitat amb l’apartat 3 del resolc tretzé de la convocatòria, el centre que haja presentat la
sol·licitud, podrà presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de
ser publicada la resolució provisional en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport. Les al·legacions es presentaran mitjançant l’annex III d’aquesta resolució, que adjuntarà el
representant de la titularitat del centre al seu espai personal de l’Oficina Virtual per als Centres 

Educatius  (OVICE),  atenent  el  procediment  disponible  en  la  pàgina  web  de  la  Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.

El Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional
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