RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la que s'autoritza la
modificació del calendari escolar del curs 2018-2019 a la ciutat d’Alacant.
Vist l'escrit presentat per la Sra. Regidora Delegada d'Educació i Presidenta del Consell Escolar
Municipal de l'Ajuntament d'Alacant, pel qual sol·licita la modificació del calendari escolar del curs
acadèmic 2018-2019 en els centres docents de la localitat,
FETS
Primer
El Consell Escolar Municipal d'Alacant, en la sessió celebrada el 5 de juliol de 2018, va acordar
proposar com a dies no lectius a efectes escolars per al curs 2018-2019, els seguents:
•
•

El 2 de novembre i el 7 de desembre del 2018.
El 18 de març del 2019.

D’acord amb l’Ordre d’11 de juny de 1998, de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la
qual s’estableixen els criteris generals pels que s’ha de regir el calendari escolar per a tots els
centres docentes de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments no universitaris, la
Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, amb data 24 de juliol de
2018, ha resolt autoritzar l’esmentada proposta.
Segon
El Consell Escolar Municipal d'Alacant també va acordar demanar la modificació del calendari
escolar del curs 2018-2019:
- Per als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària: avançar l’inici del curs escolar al divendres 7
de setembre de 2018, i la finalització del curs al dia 19 de juny de 2019. El dia 20 de juny és el dia
de la Plantà de les Fogueres, i els desplaçaments per la ciutat es realitzen amb molta dificultat.
- Per a tots els ensenyaments: declarar lectiu el dilluns 29 d’abril de 2019 i no lectiu el 3 de maig
de 2019, donat que la Santa Faç és una festa tradicional a la ciutat d’Alacant i per tal de facilitar la
conciliació de la vida laboral i familiar, així com dificultar l’absentisme escolar.
Tercer
La Inspecció Educativa de la Direcció Territorial d'Alacant ha emés un informe favorable en relació
amb la proposta.
FONAMENTS DE DRET
Primer
Resolució del 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la
qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018/19, publicada en el DOGV (núm. 8310,
05/06/2018).
Segon
L'Orde d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, estableix els criteris
generals pels que s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat
Valenciana que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i d'Idiomes.
En l'apartat nou de la dita orde s'establix que "Quan concórreguen circumstàncies excepcionals, la
Direcció General de Centres Docents podrà autoritzar per a un centre o localitat un calendari
escolar diferent de l'establit de forma general a proposta de la Direcció Territorial de Cultura i
Educació corresponent, amb l'acord previ, si és el cas, del Consell Escolar competent”.
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La petició efectuada respecta el nombre de dies i hores de classe establits per al curs acadèmic i
es fonamenta en la celebració de les festes patronals de la ciutat, la qual cosa es considera una
circumstància excepcional als efectes determinats a la disposició esmentada.
Tercer
L'any 2018, a Alacant, han sigut declarats dies de festa local el 12 d'abril, dijous, festivitat de la
Santa Faç i el 25 de juny, dilluns, festivitat de Sant Joan, segons disposa la Resolució de 21 de
desembre de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per
la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana (DOGV de 26 de desembre).
El Decret 108/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral
d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2019, en el seu article únic,
declara que el 24 de juny de 2019 és dia inhàbil, a efectes laborals retribuit i no recuperable
(DOGV de 2 d’agost).
Vistes les disposicions legals citades i les d'aplicació general i pertinent,
RESOLC:
Primer
Autoritzar la modificació del calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019 a la ciutat d’Alacant,
per als nivells educatius que es mencionen:
- Per a l'Educació Infantil i Primària:
Declarar lectiu el dia 7 de setembre de 2018 i no lectiu el dia 20 de juny de 2019.
- Per a tots els nivells educatius:
Declarar lectiu el dia 29 d'abril de 2019 i no lectiu el dia 3 de maig de 2019.
Segon
Remetre una còpia d'esta resolució a la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport d'Alacant.
Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs
d'alçada davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes
comptat des de l'endemà de la notificació, segons el que establix els articles 112, 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
El director general de Centres i Personal Docent

Firmado por Jose Joaquín Carrión Candel el
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