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INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 2/2009 PER A LA
PETICIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI WEB I
SUBDOMINI PROPORCIONAT PER LA CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ ALS CENTRES DOCENTS
A fi de regular les peticions i l’explotació que fan de l’espai web oficial del
centre docent, esta direcció general disposa el següent:
La Conselleria d'Educació, a través de la direcció general d’Innovació
Tecnològica Educativa, és l’Administració responsable de la presència dels
centres docents en Internet. Així mateix, les informacions i gestions oficials dels
centres docents han de respondre a la llei vigent en matèria de protecció de
dades (actualment, la Llei Orgànica de Protecció de Dades -LOPD-).
Com a conseqüència dels aspectes anteriors, l’espai web oficial dels centres
docents ha de ser únicament allotjat en els servidors que l’Administració
educativa habilita per a este fi.
Per a obtindre este allotjament web, la direcció del centre o el responsable de
seguretat ha de fer una petició formal de l’espai i el subdomini associat, amb els
mecanismes proporcionats per la direcció general d’Innovació Tecnològica
Educativa en el portal de Suport i Assistència Informàtica (http://sai.edu.gva.es).
Les opcions d’allotjament web disponibles són les següents:
1. Portal educatiu valencià. És l’opció per defecte. Els detalls de servicis que
oferix este allotjament es detallen a continuació.
2. LinuCentres. Este allotjament pot ser sol·licitat pels centres que
necessiten uns requisits web més complexos (per a posar en marxa
gestors de continguts, aprenentatge electrònic...).
1. El portal educatiu valencià és el portal educatiu de la Conselleria
d'Educació per als centres docents.
Està dirigit a tota la comunitat educativa dels centres de la Comunitat Valenciana.
El portal educatiu consta de zones d’accés totalment públic i de zones privades, a
les quals s’accedix amb un nom d’usuari i la contrasenya corresponent. Els
centres docents (en concret el director o directora) i el claustre de professors
disposen d’accés a les seues corresponents zones privades. A continuació
s’explica l’accés a estes zones.
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A. Utilització del portal educatiu valencià per part del professorat.
A través d’esta plataforma el professorat podrà accedir a diverses ferramentes
com ara el correu electrònic, l’agenda personal, la pàgina personal (bloc) o la
biblioteca de documents.
Per a accedir a la plataforma haurà d’introduir el NIF en la casella per a
l’autoregistre disponible en la web. La contrasenya per a accedir-hi li serà
entregada pel director del centre.
Una vegada dispose de la contrasenya, el professor podrà accedir a la zona
personal del portal educatiu.
B. Utilització del portal educatiu valencià per part de la direcció del centre.
Cada vegada que un docent adscrit al centre educatiu intente accedir al portal
educatiu per primera vegada, rebrà en el compte de correu oficial un missatge
amb informació per al professor interessat (amb el seu nom d’usuari i la
contrasenya per a accedir al portal).
La persona facultada per a autoritzar l’accés és el director o la directora del
centre educatiu, ja que ha d’entregar el dit correu al professor interessat,
després de verificar-ne la identitat.
2. LinuCentres és una plataforma d’hostatge (hosting), que utilitza el sistema
operatiu GNU/Linux i aplicacions de programari lliure. Per mitjà d’esta
plataforma, els centres docents podran mantindre la seua pàgina web per a donar
a conéixer l’estructura i els servicis proporcionats pel centre.
Des de LinuCentres està disponible:
•

Hostatge de pàgines web dels centres docents: cada centre podrà
allotjar un nombre indeterminat de pàgines web per a donar a conéixer les
característiques del seu centre i poder oferir els seus servicis.

•

Creació de contingut dinàmic: possibilitat de crear pàgines web amb
continguts dinàmics, per mitjà del llenguatge de programació PHP.
Suport de bases de dades: possibilitat de crear bases de dades en
MySQL per a accedir als seus continguts des de les pàgines web.

•

Les instruccions d’accés, petició i ús de l’espai assignat a cada centre estan
disponibles en el portal de Suport i Assistència Informàtica (http://sai.edu.gva.es),
en la secció “Servicis”.
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Dins de l’àmbit de les competències del centre educatiu està el manteniment, la
responsabilitat i l’actualització de la informació emmagatzemada i mostrada.
En el cas de plataformes de formació a distància (Moodle, Dokeos...) o gestors de
continguts (Drupal, Joomla, Typo3...), la instal·lació, configuració i posada a punt,
així com el manteniment, l’administració i l’actualització aniran a càrrec de la
persona responsable en el centre educatiu.
Per als centres docents que, en la data de publicació d’esta instrucció de servici,
tinguen hostatges fora dels servidors de l’Administració educativa, es fixa com a
mesura transitòria un període de traspàs a estos servidors que conclou l’1 de
juliol de 2010.
Qualsevol petició, proposta de canvi (versió de PHP, ampliació de capacitat
d’emmagatzemament...) o fallada del sistema relacionats amb els hosting ha de
ser comunicat a través del portal de SAI (http://sai.edu.gva.es) com a incidència.
Cosa que comunique perquè se’n prenga coneixement i es complisca.
València, a 23 de juny de 2009
LA DIRECTORA GENERAL
D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EDUCATIVA

Sofia Bellés Ramos

