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FINALITAT I ABAST
L’IES Conselleria de València és un centre de la xarxa pública i oferta places per cursar
Batxillerat de Ciències o Humanitats, per alumnat amb el requisit d’Esportista d’Elit, amb
l’objectiu d’agrupar-los en el mateix grup acadèmic. Les mesures permeten millorar la
comptabilitat amb l’activitat esportiva d’Alt Rendiment:
•

Horari en banda horària que permet activitat esportiva en doble sessió, en horari de matí i
vesprada, amb exempció de l’assignatura d’Educació Física i convalidació d’una
assignatura específica.

•

Mesures de reforç, desdoble i altres accions que es poden establir en compliment del Reial
Decret 971/2007, del Decret 39/2020 i del Reial Decret 242/2009.

•

Coordinació de calendari per compatibilitzar exàmens amb assistència a competicions
oficials i/o concentracions d’entrenament.

•

Atenció individualitzada a l’alumnat per part del professorat en cas d'absència per
competició i/o concentració de l’alumnat.

NORMATIVA
•

Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell , pel qual es regula l’admissió en els centres
docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil,
Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [DOGV, 18.04.2016, núm.
7762, p. 8358-8371].

•

DECRET 35/2020, de 13 de març , del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15
d'abril, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que
imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat.

•

Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al
personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.

•

Ordre de 15 de juny de 2009 , de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen mesures
per a promoure i facilitar l’educació en les diferents ofertes formatives del sistema
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educatiu, per als esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. [DOGV, 17.07.2009, núm.
6059, p. 28448-28456]. [DOGV, 17.07.2009, núm. 6059, p. 28448-28456].
•

Ordre de 23 d’abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es
desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els
esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. [DOGV, 16.05.2007, núm. 5513, p. 1970419719].

•

Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer , pel qual s’estableixen convalidacions entre els
ensenyaments professionals de música i de dansa i l’educació secundària obligatòria i el
batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’educació física han de tenir la
condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de
dansa. [BOE, 28.02.2009, núm. 51, p. 20522-20527].

• Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alto nivell i alt rendiment. [BOE,
25.07.2007, núm. 177, p. 32240-32247].

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Podran sol·licitar l’accés al centre els esportistes de la Comunitat Valenciana que vagen a
cursar primer o segon curs de Batxillerat de Ciències o d’Humanitats i que reuneixen els requisits
següents:
1. Esportistes amb beca en règim d’internat en els Centres de Tecnificació Esportiva de
Petxina, Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Pilota i Centre Especialitzat d’Alt
Rendiment de Ciclisme (*).
2. Aparéixer en les llistes d’Elit de Nivell A, Nivell B, o que acrediten resultats esportius per a
aquesta qualificació (**).
3. Esportistes que complisquen 16 anys abans del 31 de l’any al qual es refereix el procés
d’admissió i que acrediten resultats en la seua categoria, dins els rangs establerts per a
esportista d’Elit Nivell A o Nivell B (**).
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4. Esportistes que acrediten resultats rellevants en l'àmbit nacional en els Campionats
d’Espanya en la seua especialitat (***).
(*) Certificat de la Direcció General d’Esport.
(**) Llista d’Esportistes d’Elit en el DOGV o certificat de la Direcció General de l’Esport sobre el
rang de resultats que per a cada esport s’estableix en l’Ordre de 23 d’abril de 2007.
(***) Certificat per la Federació Esportiva Autonòmica amb el vistiplau de la Direcció General
d’Esport.
Més informació:

http://iesconselleria.edu.gva.es/batxillerat-esportistes-delit/
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/deporte-elite

DICCIONARI DEL RECURS

Aquesta és la paraula clau relacionada amb aquest recurs, la definició de la qual es pot trobar
a l’enllaç següent:
► D_0124: esportista d’elit de la Comunitat Valenciana

Aquest document no té valor jurídic.
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