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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
Curs 2007-2008

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA

Aquest curs la Conselleria no remetrà als centres
docents el CD-ROM amb el programa informàtic per
confeccionar la PGA per al curs 2007-08, per la qual
cosa caldrà baixar-se d�internet les versions disponibles
(de GC i de PGA) a l�apartat de: �DESCÀRREGA >>
PROGRAMES� de la web:

www.cult.gva.es/soportegc

És molt aconsellable consultar periòdicament l�esmentat
lloc on apareixen recomanacions, novetats i noves
actualitzacions millorades.

Els centres remetran, abans del 31 d�octubre, a la
Direcció Territorial (Inspecció Educativa) el disquet amb
el fitxer �exporpga� i una còpia impresa de la PGA, a la
qual s'adjuntarà el certificat de la secretària o del
secretari, acreditativa que les dades de la còpia
impresa són fidel reflex d'allò que s'ha contingut en el
fitxer informàtic. Al disquet s�indicarà el codi, la
denominació del centre i la localitat.

D'acord amb les instruccions de la Secretaria General,
la PGA ha d'elaborar-se pel procediment informàtic. El
SAI (Servei i Assistència Informàtica) 963 184 505 i el
Programa de Suport als Centres Docents per a la
Gestió Administrativa per Mitjans Informàtics,
(consulteu full adjunt) ubicat en la Direcció Territorial,
prestarà l'assistència tècnica necessària per a la
confecció informàtica de la PGA.

En qualsevol cas, els centres han d'ajustar el treball
d'elaboració al termini marcat: remissió de la PGA
(disquet i còpia impresa) abans del 31 d'octubre del
2007.

Us recordem que abans de la PGA els centres públics
remetran en paper els horaris de Professors i de Grups,
d'acord amb l'epígraf II, apartat 3, �Aprovació dels
Horaris�, de l'Orde de 29 de juny de 1992 (DOGV 15-
07-92), Annex II, per a l'aprovació del Director
Territorial.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2007-2008

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Este curso la Conselleria no remitirá a los centros
docentes el CD-ROM con el programa informático para
confeccionar la PGA del curso 2007-08, por lo tanto se
debe bajar de internet las versiones disponibles (de GC
y de PGA) en el apartado de: �DESCARGA >>
PROGRAMAS� de la web:

www.cult.gva.es/soportegc

Es muy aconsejable consultar periódicamente dicho
sitio donde aparecen recomendaciones, novedades y
nuevas actualizaciones mejoradas.

Los centros remitirán, antes del 31 de octubre, a la
Dirección Territorial (Inspección Educativa) el disquete
con el fichero �exporpga� y una copia impresa de la
PGA a la que se adjuntará certificación de la Secretaria
o del Secretario, acreditativa de que los datos de la
copia impresa son fiel reflejo de lo contenido en el
fichero informático. En los disquetes se indicará código,
denominación del centro y localidad.

De acuerdo con las instrucciones de la Secretaría
General, la PGA debe elaborarse por el procedimiento
informático. El SAI (Servicio y Asistencia Informática)
963 184 505 i el Programa de Apoyo a los Centros
Docentes para la Gestión Administrativa por Medios
Informáticos, (consultar hoja adjunta) ubicado en la
Dirección Territorial, prestará la asistencia técnica
necesaria para la confección informática de la PGA.

En cualquier caso, los centros deben ajustar el trabajo
de elaboración al plazo marcado: remisión de la PGA
(disquete y copia impresa) antes del 31 de octubre de
2007.

Os recordamos que antes de la PGA los centros
públicos remitirán en papel los horarios de los
Profesores y de Grupos, de acuerdo con el epígrafe II,
apartado 3, �Aprobación de los Horarios�, de la Orden
de 29 de junio de 1992 (DOGV 15-07-92), Anexo II,
para la aprobación del Director Territorial.
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NOTA PER ALS CENTRES PRIVATS
INTEGRATS PER DIVERSES
ETAPES EDUCATIVES.

NOTA PARA LOS CENTROS PRIVADOS
INTEGRADOS POR VARIAS
ETAPAS EDUCATIVAS.

! Aquells que tenen assignat un inspector, remetran
la còpia impresa amb les dades d'Educació Infantil,
Primària i Educació Secundària Obligatòria,
formant un únic bloc.

! Aquells, la supervisió dels quals, està encomanada
a dos inspectors, enviaran, formant quaderns a
banda, d'un costat, les dades relatives a l'Educació
Infantil i Educació Primària, i d'un altre, els
d'Educació Secundària Obligatòria, Cicles
Formatius i Batxillerat, segons corresponga.
Aquesta indicació afecta exclusivament a la còpia
impresa, per a facilitar el seu trasllat a cada
inspector; no obstant això, la PGA es
confeccionarà en un sol ordinador i es
contindrà en un únic disquet amb les dades
acumulades de totes les etapes educatives que el
centre imparteix.

! Aquellos que tienen asignado un solo inspector,
remitirán la copia impresa con los datos de
Educación Infantil, Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria formando un único bloque.

! Aquellos cuya supervisión está encomendada a
dos inspectores, enviarán, formando cuadernos
aparte, de un lado, los datos relativos a la
Educación Infantil y Educación Primaria, y de otro,
los de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos
Formativos y Bachillerato, según corresponda. Esta
indicación afecta exclusivamente a la copia
impresa, para facilitar su traslado a cada inspector;
sin embargo, la PGA se confeccionará en un
solo ordenador y se contendrá en un único
disquete con los datos acumulados de todas las
etapas educativas que el centro imparte.

        Alacant, 10 d�octubre de 2007    Alicante, 10 de octubre de 2007

EL CAP DEL SERVEI D�INSPECCIÓ / EL JEFE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN

Vicente Díaz Rodríguez


