
RESOLUCIÓ  PROVISIONAL de  9  de  gener  de
2023, de l’òrgan instructor de la convocatòria per a
centres  d’Educació  Primària  i  d’Educació
Secundària Obligatòria sostinguts amb fons públics
de  la  Generalitat  Valenciana,  durant  el  curs
acadèmic 2022-2023, per a participar en el Projecte
d’Innovació Guardabosc.

Per  Resolució  de  30  de  novembre  de  2022,  de  la
directora general  d’Innovació Educativa i  Ordenació,
es  convoca  els  centres  d’Educació  Primària  i
d’Educació  Secundària  Obligatòria  sostinguts  amb
fons públics de la Generalitat Valenciana, a participar
en el Projecte d’Innovació Guardabosc (DOGV núm.
9484, de 05.12.2022).

D’acord amb l’apartat resolutiu seté se seleccionaran
quaranta centres docents distribuïts territorialment de
la  següent  manera:  13  centres  dependents  de  la
Direcció Territorial d’Alacant, 9 centres dependents de
la  Direcció Territorial  de Castelló  i  18 centres de la
Direcció Territorial de València.

D’acord  amb  l’apartat  resolutiu  6.c,  la  Conselleria
d’Educació,  Cultura  i  Esport  publicarà  una  llista
provisional que reculla  els  centres seleccionats  per  a
participar en el Projecte Guardabosc i, si fora el cas,
els centres no autoritzats.

Segons l’apartat resolutiu sisé, es publicarà la resolució
provisional  amb  la  relació  de  centres  educatius
seleccionats, i s’anuncia que s’obri un termini de 5 dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la
relació provisional per a presentar si escau al·legacions
o desistiment.

Informat per la Comissió de Valoració de la relació de
centres inscrits, en virtut del que es preveu en l’apartat
resolutiu  sisé  de  l’esmentada  Resolució  de  30  de
novembre de 2022, formule la proposta  de resolució
provisional següent:

Primer. Assignar els projectes seleccionats segons els
criteris del resolc seté ordenats per província, tipus de
centre, i publicar la relació de centres admesos.

Segon. Informar a totes les persones interessades que
disposen  d’un  termini  de  5  dies  hàbils,  comptats  a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució
provisional  en  la  pàgina  web
https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/project
e-guardabosc, tal i com s’exposa en el resolc seté, per a
presentar si escau, la documentació següent:
-Escrit de desistiment
-Al·legacions

RESOLUCIÓN PROVISIONAL de 9 de enero de
2023, del órgano instructor de la convocatoria para
centros  de  Educación  Primaria  y  de  Educación
Secundaria  Obligatoria  sostenidos  con  fondos
públicos  de  la  Generalitat  Valenciana,  durante  el
curso académico 2022-2023, para participar en el
Proyecto de Innovación Guardabosc.

Por  Resolución  de  30  de  noviembre  de  2022,  de  la
directora  general  de  Innovación  Educativa  y
Ordenación,  se  convoca  a  los  centros  de  Educación
Primaria  y  de  Educación  Secundaria  Obligatoria
sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  Generalitat
Valenciana, a participar en el  Proyecto de Innovación
Guardabosc. (DOGV núm. 9484, de 05.12.2022).

De  acuerdo  con  el  apartado  resolutivo  séptimo  se
seleccionarán  cuarenta  centros  docentes  distribuidos
territorialmente  de  la  siguiente  manera:  13  centros
dependientes de la Dirección Territorial de Alicante, 9
centros  dependientes  de  la  Dirección  Territorial  de
Castellón  i  18  centros  dependientes  de  la  Dirección
Territorial de Valencia.

De  acuerdo  con  el  apartado  resolutivo  6.c,  la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicará una
lista provisional que recoja los centros seleccionados
para participar en el Proyecto Guardabosc y, si fuera el
caso, los centros no autorizados.

Según  el  apartado  resolutivo  sexto,  se  publicará  la
resolución  provisional  con  la  relación  de  centros
educativos seleccionados, y se anuncia que se abra un
plazo de 5 dias hábiles, contados desde el día siguiente
de  la  publicació  de  la  relación  provisional  para
presentar, si procede, alegaciones o desistimientos.

Informado  por  la  Comisión  de  Valoración  de  la
relación de centros inscritos, en virtud de lo previsto en
el  apartado  resolutivo  sexto  de  la  mencionada
Resolución de 30 de noviembre de 2022, formulo la
propuesta de resolución provisional siguiente:

Primero.  Asignar  los  proyectos  seleccionados  según
los criterios del apartado resolutivo séptimo ordenados
por provincia, tipo de centro, y publicar la relación de
centros admitidos.

Segundo. Informar a todas las personas interesadas que
disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir  del  día  siguiente  de  la  publicación  de  esta
resolución  provisional  en  la  página  web
https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/proje
cte-guardabosc, tal y como se expone en el apartado
resolutivo  séptimo,  para  presentar  si  procede,  la
documentación siguiente:
-Escrito de desistimiento
-Alegaciones
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Tercer. Les al·legacions, o si és el cas, el desistiment,
hauran de presentar-se per mitjà d’un escrit dirigit al
Servei d’Innovació i Qualitat, de la Direcció General
d’Innovació Educativa i Ordenació, a través del correu
electrònic guardabosc@gva.es

Quart. Transcorregut el termini, comprovats els escrits
de  desistiment,  estudiades  i,  si  escau,  ateses  les
al·legacions  presentades,  l’òrgan  instructor  del
procediment elevarà la proposta definitiva a la direcció
general  competent  en  matèria  d’innovació educativa,
que resoldrà la convocatòria.

Tercero.  Las  alegaciones,  o  si  es  el  caso,  el
desistimiento, tendrán que presentarse por medio de un
escrito dirigido al Servicio de Innovación y Calidad, de
la  Dirección  General  de  Innovación  Educativa  y
Ordenación,  a  través  del  correo  electrónico
guardabosc@gva.es

Quart. Transcurrido el plazo, comprobados los escritos
de desistimiento, estudiadas y, si procede, atendidas las
alegaciones  presentadas,  el  órgano  instructor  del
procedimiento  elevará  la  propuesta  definitiva  a  la
dirección general competente en materia de innovación
educativa, que resolverá la convocatoria.

L'Òrgan Instructor: el Subdirector General d’Innovació i Qualitat Educativa
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Pàgina 1

03003760 IES PARE ARQUES Alacant Cocentaina

03003905 CEIP FRANCISCO CANDELA Alacant Crevillent

03004211 CENTRE PRIVAT PAIDOS Alacant Dènia

03004697 CEIP CASABLANCA Alacant Elx

03007042 CEIP MANUEL RIQUELME Alacant Hurchillo

03007108 CEIP NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE Alacant Molins

03007315 CENTRO PRIVADO JESÚS MARÍA (S.ISIDRO) Alacant Orihuela

03008083 CEIP VIRGEN DEL ROSARIO Alacant Salinas

03009178 CEIP PRINCIPE D.JUAN MANUEL Alacant Villena

03009683 CEIP AZORÍN Alacant Alacant

03010727 IES ANDREU SEMPERE Alacant Alcoi

03014848 IES DE BIAR Alacant Biar

03015105 IES LA NUCIA Alacant La Nucia 

12000133 CEIP FRANCISCO GRANGEL MASCARÓS Castelló L’Alcora

12000431 CEIP ALCALDE FABREGAT Castelló Benassal

12001691 CEIP FRANCISCO MONDRAGÓN Castelló Eslida

12002208 CEIP LLUÍS TENA Castelló Sant Jordi

12003705 CEIP GUITARRISTA TÁRREGA Castelló Castelló de la Plana

12005556 IES JÉRICA - VIVER Castelló Viver

12005571 SECCIÓN DEL IES NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA Castelló Montanejos

12005659 IES L'ALCALATÉN Castelló L’Alcora

12006251 CRA PEÑA ESCABIA Castelló Bejís

46001552 CEIP ISIDRO GIRANT València Ayora

46001850 CEIP SANTA BÁRBARA València Benifaió

46001886 CEIP BEATA INÉS València Benigànim

46004735 CEIP ATTILIO BRUSCHETTI València Xàtiva

46005351 CENTRE PRIVAT SAGRADO CORAZÓN València Meliana

46006641 CEIP MARE DE DÉU DE VALLIVANA València Picassent

46006677 CENTRE PRIVAT LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL València Picassent

46008364 CEIP SANT MIQUEL València Tavernes de la Valldigna

46013426 CEIP RAQUEL PAYA València València

46015204 CEIP SANTA MARÍA DE AGUAS VIVAS València La Barraca d'Aigues Vives 

46015691 CEIP LLUÍS DE SANTÀNGEL València El Saler

46017705 CEIP TIRANT LO BLANC València Alzira

46018631 IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN València Moncada

46020273 IES LA VALL DE SEGÓ València Benifairó de les Valls

46022142 IES DIDÍN PUIG València Guadassuar

46022208 IES DE VALLADA València Vallada

46022555 IES VERMELLAR València L’Olleria

46023079 CEIP L'ERMITA València Benifairó de les Valls

                                    Relació provisional de centres educatius seleccionats -
                                 Projecte Guardabosc 2022-2023

                                       Relación provisional de centros educativos seleccionados -
                              Projecte Guardabosc 2022-2023
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