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Conselleria d’Educació

Conselleria de Educación

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2010, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen beques
per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla
d’Estudis del Valencià Actual 2010. [2010/7588]

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2010, de la secretaria
autonómica de Educación, por la que se conceden becas
para la realización de trabajos de investigación dentro del
Plan de Estudios del Valenciano Actual 2010. [2010/7588]

D’acord amb el que preveu l’Orde de 21/2010, de 22 de març, de
la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen beques per a la
realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià
Actual (DOCV núm. 6235, de 29.03.2010), vista l’acta de la Comissió
Avaluadora dels projectes i en virtut de la delegació efectuada pel conseller en la disposició final primera de la mencionada orde, resolc:

Conforme a lo previsto en la Orden de 21/2010, de 22 de marzo,
de la Conselleria de Educación, por la que se convocan becas para la
realización de trabajos de investigación dentro del Plan de Estudios del
Valenciano Actual (DOCV núm. 6235, de 29.03.2010), vista el acta de
la Comisión Evaluadora de los proyectos y en virtud de la delegación
efectuada por el conseller en la disposición final primera de la mencionada orden, resuelvo:

Primer
Excloure els treballs següents:
– per estar presentats fora del termini establit en la convocatòria

Primero
Excluir los siguientes trabajos:
– por estar presentados fuera del plazo establecido en la convocatoria

Projecte

Proyecto

Autors

Autores

Activallengua

Huerta Benavent, Aida
Vicent Marco Solá

Activallengua

Huerta Benavent, Aida
Vicent Marco Solá

Material d’ensenyament del valencià
amb suport TIC

Martínez Monferrer, Ester
Montagud Romero, Gemma
Perpiñá Ferrús, Clara
Tárraga Mínguez, Raúl

Material d’ensenyament del valencià
amb suport TIC

Martínez Monferrer, Ester
Montagud Romero, Gemma
Perpiñá Ferrús, Clara
Tárraga Mínguez, Raúl

L’aprenentatge de la llengua amb les
tradicions musicals valencianes

Giner Cervà, Faustí
Giner Cervà, Juan José

L’aprenentatge de la llengua amb les
tradicions musicals valencianes

Giner Cervà, Faustí
Giner Cervà, Juan José

– per no haver arribat a la puntuació mínima establida en la base
quinta de la convocatòria
Projecte

Autors

El valencià en la subtitulació per a
Maria Sanchis Marco
sords
Vocabulari faller Valencià

Garés Fragoso, Mireia
Talens Ventura, Carmen

– por no haber llegado a la puntuación mínima establecida en la
base quinta de la convocatoria
Proyecto

Autores

El valencià en la subtitulació per a
Maria Sanchis Marco
sords
Vocabulari faller Valencià

Garés Fragoso, Mireia
Talens Ventura, Carmen

Milmots. Plataforma virtual per a Carbonell Iglesias, Ivan
l’ampliació i correcció del lèxic i la Grimaldo Moreno, Francisco
gramàtica valenciana
López Iñesta, Emilia

Milmots. Plataforma virtual per a Carbonell Iglesias, Ivan
l’ampliació i correcció del lèxic i la Grimaldo Moreno, Francisco
gramàtica valenciana
López Iñesta, Emilia

Estudi lexicogràfic, la terminologia
de les assegurances. Estudi fonètic Sales Olmos, Beatriu
contrastiu entre valencià i castellà

Estudi lexicogràfic, la terminologia de
les assegurances. Estudi fonètic con- Sales Olmos, Beatriu
trastiu entre valencià i castellà

La web a l’aula

Valer Cabaleiro, Lidón
Valer Cabaleiro, Rosa

Un huerto escolar plurilingue y ecoSarrión Esteve, Esteban
lógico
Segon
Adjudicar les quantitats indicades a cada treball, amb un import
global de 31.800 euros, a càrrec del capítol IV, línia T2151000, del
programa 422.50, dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2010,
als projectes que figuren com annex a la present resolució.
D’acord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra esta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició o
bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els
terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

La web a l’aula

Valer Cabaleiro, Lidón
Valer Cabaleiro, Rosa

Un huerto escolar plurilingue y ecolóSarrión Esteve, Esteban
gico
Segundo
Adjudicar las cantidades indicadas a cada trabajo, con un importe
global de 31.800 euros, a cargo del capítulo IV, línea T2151000, del
programa 422.50, de los presupuestos de la Generalitat para el año
2010, a los proyectos que figuran como anexo a la presente resolución.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición o bien se podrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo en los plazos y ante los
órganos que se indican a continuación:
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a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conseller d’Educació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació.
b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.

a) El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller
de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
la publicación.
b) El recurso contencioso-administrativo se deberá plantear ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación.

València, 23 de juny de 2010.– La secretària autonòmica d’Educació (PD Orde de 22.03.2010, DOCV núm. 6235, de 29.03.2010): Concepción Gómez Ocaña.

Valencia, 23 de junio de 2010.– La secretaria autonómica de Educación (pd Orden de 22.03.2010, DOCV núm. 6.235, de 29.03.2010):
Concepción Gómez Ocaña.

ANNEX / ANEXO
Núm.

Projecte/Proyecto

Autors/Autores

Dotació/
Dotación

1.

Traducció al valencià d’òperes franceses i alemanyes

Ratfisch Siffermann, Cristina

4.000,00 euros

2.

Tractament lexicogràfic bilingüe del vocabulari bàsic francés
Sierra Soriano, M. Ascensión
i valencià. 2ª fase

3.700,00 euros

3.

La vida de l’imant egipci Rifaa al-Tahtawi i el seu relat de
El Erian El Bassal, Hany
viatge (Les joies de París, 1826-1831)

1.200,00 euros

4.

Traducció al valencià de tres òperes italianes

2.500,00 euros

5.

Plataforma virtual de formació, informació i comunicació
Grau Martínez, Vicent
per a l’aprenentatge del valencià.

6.

Aprenem amb contes

Doménech Rodríguez, M. Pilar
Doménech Zornoza, Josep Lluís
Huguet Enguita, Jesús

1.500,00 euros

7.

Projecte Valanglés

Ribes Rosa, Sara
Martínez Calvo, Virgínia

2.000,00 euros

8.

El Kitab Bilawhar va Budasf de Majlisí II i la tradició de la
Cutillas Ferrer, Jose Francisco
literatura sapiencial persa

1.200,00 euros

9.

Materials didàctics per a l’ensenyament aprenentatge de la
Llàcer Vidal, Maria Josepa
llengua destinat a l’alumnat xinés

1.000,00 euros

10.

Traducció al valencià i castellà en Internet a través de portals Fuentes Benito, Blas

3.900,00 euros

11.

Organització i catalogació de materials de valencià per a una
Melià Granell, Anna Maria
base de recursos en internet.

3.000,00 euros

12.

Estudi del llenguatge administratiu valencià actual i elaboració de materials que promoguen
l’aprenentatge i la Morant Cuenca, Ma Desamparados
difusió d’este.

1.400,00 euros

13.

Convenis en valencià

1.400,00 euros

14.

Adaptació d’IINTER-VAL v2 al nou estil del web de la Baño Burgos, Jorge Javier
Generalitat Valenciana
Ferre Hernández, M Victòria

Costa Jiménez, Núria

Pérez Ibáñez, Salvador

4.000,00 euros

1.000,00 euros

