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RESOLUCIÓ EDC/132/2006, de 12 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre d’edu-
cació preescolar El Dau, de Caldes de
Montbui.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre d’educació preescolar El Dau, de Cal-
des de Montbui, en petició d’autorització de
canvi de titularitat, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar i
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre d’educació pre-
escolar El Dau, de Caldes de Montbui, per
canvi de titularitat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’ANNEX d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.
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Barcelona, 12 de gener de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Caldes de Montbui.
Localitat: Caldes de Montbui.
Codi: 08048319.
Denominació: El Dau.
Adreça: c. Sant Fèlix, 69.
Titular: Montserrat Martí i Francàs.
NIF: 33879734K.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Peixets Escola Bressol, SCP, amb
NIF G63217889.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar:
4 unitats amb capacitat per a 57 llocs es-

colars.
Fins al moment de la implantació genera-

litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.

(05.356.038)

RESOLUCIÓ EDC/133/2006, de 18 de ge-
ner, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Creu
Roja, de Valls.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular del
centre privat d’educació preescolar Creu
Roja, en petició d’autorització d’obertura, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret, la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Creu Roja, de Valls,
en els termes que s’especifiquen a l’ANNEX
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’ un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Tarragona, 18 de gener de 2006

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT CAMP

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Valls.
Localitat: Valls.
Codi: 43010682.
Denominació: Creu Roja.
Adreça: c. Creu de Cames, 31.
Titular: Cruz Roja Española.
NIF: Q2866001G.

Autorització d’obertura del centre privat
d’educació preescolar Creu Roja, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil del primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 39 llocs escolars.

(05.364.043)

RESOLUCIÓ EDC/137/2006, de 26 de ge-
ner, de convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris docents.

La disposició addicional 11, apartat 1, de
la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desem-
bre, de qualitat de l’educació, i el Reial
decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i
adquisició de noves especialitats en els
cossos docents que imparteixen els ense-
nyaments escolars del sistema educatiu i en
el cos d’inspectors d’Educació, estableixen
que el sistema d’ingrés en la funció pública
docent serà el de concurs oposició.

L’article 3 del Reial decret 334/2004, de
27 de febrer, estableix que les administraci-

ons públiques convocants, una vegada
aprovades les seves respectives ofertes
d’ocupació, procediran a realitzar les con-
vocatòries per a la provisió de places auto-
ritzades en les esmentades ofertes d’ocu-
pació.

D’acord amb el que disposa la Resolució
GAP/42/2006, de 17 de gener, per la qual
es dóna publicitat a l’Acord del Govern de
la Generalitat de 10 de gener (DOGC núm.
4556, de 23.1.2006), pel qual s’aprova
l’oferta d’ocupació pública dels cossos de
funcionaris docents per a l’any 2006 i per
tal de proveir les places dels cossos docents
a Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Per-
sonal Docent,

Resolc:

Obrir convocatòria per a la realització de
proves per a la provisió de 2.565 places de
funcionari docent del cos de mestres, del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, del cos de professors tècnics de forma-
ció professional i del cos de professors d’es-
coles oficials d’idiomes a Catalunya, d’acord
amb les bases següents:

Índex

1. Normes generals.
1.1 Places convocades.
1.2 Normativa aplicable.
2. Requisits dels aspirants.
2.1 Requisits generals.
2.2 Requisits específics del procediment

d’ingrés lliure.
2.2.1 Per a l’ingrés al cos de mestres.
2.2.2 Per a l’ingrés al cos de professors

d’ensenyament secundari.
2.2.3 Per a l’ingrés al cos de professors

tècnics de formació professional.
2.2.4 Per a l’ingrés al cos de professors

d’escoles oficials d’idiomes.
2.3 Requisits específics per participar

per la reserva per a aspirants amb disminu-
cions.

2.4 Requisits específics per participar en
el procediment d’accés a cossos docents
de grup superior.

2.5 Requisits específics per participar en
el procediment d’accés a cossos docents
del mateix grup i complement de destina-
ció.

2.6 Data compliment requisits.
3. Sol·licituds i termini de presentació.
3.1 Presentació.
3.2 Instruccions per emplenar la sol·-

licitud.
3.2.1 Codi de procediment de participa-

ció.
3.2.2 Aspirants amb disminucions.
3.2.3 Funcionaris de carrera.
3.2.4 Aspirants que no tinguin la nacio-

nalitat espanyola.
3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita

de la llengua catalana.
3.2.6 Exempts de la prova oral i escrita

de llengua castellana.
3.2.7 Declaració de complir les condici-

ons del procediment d’accés.
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3.3 Pagament dels drets d’examen.
3.3.1 Drets d’examen.
3.3.2 Forma de pagament.
3.3.3 Exempts del pagament dels drets

d’examen.
3.4 Termini de presentació.
3.5 Preferència d’àmbit territorial.
4. Admissió d’aspirants.
4.1 Llista d’admesos i exclosos.
4.2 Termini de reclamacions contra la

llista provisional.
4.3 Estimació o desestimació de les re-

clamacions en la resolució definitiva d’ad-
mesos i exclosos.

4.4 L’admissió no implica reconeixe-
ment dels requisits exigits.

5. Òrgans de selecció.
5.1 Tribunals i comissions de selecció.
5.2 Nomenament.
5.3 Composició dels tribunals.
5.3.1 Tribunals del cos de mestres.
5.3.2 Tribunals del cos de professors

d’ensenyament secundari.
5.3.3 Tribunals del cos de professors tèc-

nics de formació professional.
5.3.4 Tribunals del cos de professors

d’escoles oficials d’idiomes.
5.3.5 Data del sorteig dels vocals dels tri-

bunals.
5.3.6 Designació excepcional de vocals.
5.3.7 Principi d’especialitat en la desig-

nació dels tribunals.
5.3.8 Competència lingüística.
5.3.9 Secretari dels tribunals.
5.3.10 Tribunals suplents.
5.4 Composició de les comissions de

selecció.
5.5 Obligatorietat de participació en els

òrgans de selecció.
5.6 Abstenció i recusació.
5.7 Constitució dels tribunals i de les co-

missions de selecció.
5.8 Funcions dels tribunals.
5.9 Incorporació d’assessors especialis-

tes.
5.10 Funcions de les comissions de se-

lecció.
5.11 Publicitat dels criteris de correcció.
5.12 Procediment d’actuació.
5.13 Mesures per als aspirants amb dis-

minucions.
5.14 Nombre màxim d’aprovats.
5.15 Col·laboració d’altres òrgans.
5.16 Indemnitzacions i dietes.
6. Sistema de selecció.
6.1 Inici i desenvolupament de les pro-

ves.
6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà

l’acte de presentació dels opositors i l’inici
de les proves.

6.1.2 Citació dels aspirants.
6.1.3 Desenvolupament i procediment.
6.1.4 Proves d’idiomes moderns.
6.2 Prova de llengua per als estrangers.
6.3 Prova de coneixement de les dues

llengües oficials a Catalunya, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita.

6.3.1 Contingut de les proves de les dues
llengües oficials a Catalunya.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües
oficials.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita
de llengua catalana.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita
de la llengua castellana.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la
prova de llengües en les llistes d’admesos
i exclosos.

6.4 Fase d’oposició en procediment lliu-
re i reserva disminucions.

6.4.1 Proves de la fase d’oposició.
6.4.2 Qualificació de la fase d’oposició.
6.5 Fase d’oposició en el procediment

selectiu d’accés a un cos de grup superior.
6.6 Fase d’oposició en el procediment

selectiu d’accés a un cos de mateix grup i
nivell de complement de destinació.

6.7 Normes comunes a la fase d’oposi-
ció.

6.7.1 Lectura pública dels exercicis.
6.7.2 Qualificació de les proves.
6.7.3 Temaris.
6.7.4 Funcionaris d’organismes interna-

cionals.
6.8 Fase de concurs.
6.8.1 Al·legació de mèrits davant el tri-

bunal.
6.8.2 Qualificació de la fase de concurs.
6.8.3 Fase de concurs.
6.8.4 Recuperació de la documentació

presentada per justificar els mèrits.
7. Superació del concurs oposició i se-

lecció dels aspirants per a la realització de
la fase de pràctiques.

7.1 Procediments d’ingrés lliure i reser-
va per a aspirants amb disminucions.

7.2 Accés a un cos del grup superior.
7.3 Procediment d’accés a un cos del

mateix grup i complement de destinació.
7.4 Actuació de les comissions de se-

lecció i publicació de les llistes d’aspirants
seleccionats.

7.4.1 Agregació de les puntuacions.
7.4.2 Criteris per resoldre els empats.
7.4.3 Acumulació de places vacants en

el procediment d’accés.
7.4.4 Nombre màxim d’aprovats.
7.4.5 Exposició pública de les llistes d’as-

pirants seleccionats.
7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes

úniques d’aspirants seleccionats.
7.4.7 Exempcions i renúncies.
8. Presentació de documents dels aspi-

rants seleccionats.
8.1 Termini i documents a presentar.
8.2 Documents dels que ja són funcio-

naris de carrera.
8.3 Opció retributiva.
8.4 Exclusió dels aspirants que no pre-

sentin la documentació.
9. Nomenament de funcionaris en pràc-

tiques i adjudicació de destinacions provisi-
onals.

9.1 Nomenament i assignació de desti-
nació.

9.2 Opcions.
9.3 Règim jurídic.
9.4 Caràcter provisional de les destina-

cions.
9.5 Obligació de participació en els con-

cursos de trasllat fins obtenir una destina-
ció definitiva.

10. Fase de pràctiques.
10.1 Lloc i duració.
10.2 Activitats de formació.
10.3 Avaluació.

10.4 Exempts de l’avaluació.
11. Nomenament de funcionaris de car-

rera.
12. Obligatorietat de participació.

ANNEXOS

ANNEX 1 Barem per al procediment d’in-
grés lliure.

ANNEX 2 Barem per a l’accés del grup B
al A i a cossos del mateix grup.

ANNEX 3 Especificacions, pautes i crite-
ris per a la prova pràctica per a les especi-
alitats del procediment d’ingrés lliure i amb
disminucions.

ANNEX 4 Especificacions, pautes i crite-
ris per a la prova pràctica per a les especi-
alitats del procediment d’accés al grup su-
perior.

ANNEX 5 Especificacions, pautes i crite-
ris per a la prova pràctica per a les especi-
alitats del procediment d’accés a un cos del
mateix grup i nivell de complement de des-
tinació.

ANNEX 6 Criteris per a la presentació de
la programació didàctica i per a l’elabora-
ció i exposició oral de la unitat didàctica.

ANNEX 7 Decrets d’ordenació curricular.

ANNEX 8 Declaració jurada.

ANNEX 9 Centres d’atenció a disminuïts
(CAD).

ANNEX 10 Serveis Territorials.

Procediments d’ingrés i d’accés

—1 Normes generals
1.1 Places convocades.
Es convoquen proves selectives per co-

brir 2.565 places.
La distribució per cossos és la que es

detalla a continuació:

C=codi; N=nombre de places.

C Cos N

597 Mestres ...................................... 1.870
590 Professors d’ensenyament

secundari ...................................... 294
591 Professors tècnics de formació

professional ................................... 315
592 Professors d’escoles oficials

d’idiomes ........................................ 86
Total ............................................ 2.565

Es reserva un 5% del total de places con-
vocades als aspirants que reunint les con-
dicions generals i específiques exigides per
a l’ingrés al cos al qual opten, tinguin reco-
neguda pels òrgans competents una dismi-
nució física de grau igual o superior al 33%.

Per a l’accés de funcionaris dels cossos
docents classificats de grup B es reserva
un percentatge del 50% de les places del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri.

La distribució d’aquestes places per cos-
sos i especialitats, i la determinació de les
places de reserva, si escau, és la següent:



Full de disposicions i actes administratius

1690

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions;
E=procediment d’accés a un cos de grup superior; A=procediment d’accés
a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació; T=total.

COS DE MESTRES

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge ............................................. 95 5 100
EES Educació especial: pedagogia terapèutica ........ 95 5 100
INF Educació infantil ................................................ 969 51 1.020
PAN Educació primària, anglès ................................ 380 20 400
PEF Educació primària, educació física .................. 142 8 150
PMU Educació primària, música ................................. 95 5 100

Totals ............................................................... 1.776 94 1.870

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’empreses ................................ 20 18 2 40
502 Anàlisi i química industrial .................................. 8 7 1 16
503 Assessoria i processos d’imatge personal ........ 4 4 – 8
504 Construccions civils i edificació ......................... 5 5 – 10
505 Formació i orientació laboral ............................ 17 16 2 35
506 Hoteleria i turisme ............................................... 2 3 – 5
507 Informàtica ......................................................... 23 19 3 45
508 Intervenció sociocomunitària ............................ 10 9 1 20
510 Organització i gestió comercial .......................... 6 5 1 12
511 Organització i processos

de manteniment de vehicles .............................. 7 5 1 13
512 Organització i projectes

de fabricació mecànica ..................................... 10 9 1 20
517 Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprotètics .................................... 2 3 – 5
518 Processos sanitaris ............................................. 4 4 – 8
519 Processos i mitjans de comunicació ................. 4 3 – 7
522 Processos i productes d’arts gràfiques ............ 2 2 – 4
523 Processos i productes de fusta i moble ........... 2 2 – 4
524 Sistemes electrònics ........................................... 7 7 1 15
525 Sistemes electrotècnics i automàtics .............. 14 12 1 27

Totals ................................................................ 147 133 14 294

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria ...................................................... 13 1 14
602 Equips electrònics ...................................................... 13 1 14
603 Estètica ....................................................................... 10 – 10
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles .............. 8 – 8
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics

i de fluids ...................................................................... 4 – 4
606 Instal·lacions electrotècniques .................................. 23 2 25
608 Laboratori ..................................................................... 9 – 9
609 Manteniment de vehicles ........................................... 24 2 26
611 Mecanització i manteniment de màquines ............... 19 1 20
612 Oficina de projectes de construcció ........................... 4 – 4
618 Perruqueria ................................................................. 10 – 10
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics ... 13 – 13
620 Procediments sanitaris i assistencials ...................... 23 2 25
621 Processos comercials ................................................ 11 – 11
622 Processos de gestió administrativa .......................... 29 3 32
623 Producció en arts gràfiques ........................................ 4 – 4
625 Serveis a la comunitat ............................................... 26 2 28
627 Sistemes i aplicacions informàtiques ........................ 50 3 53
629 Tècniques i procediments d’imatge i so .................... 5 – 5

Totals ......................................................................... 298 17 315

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Codi Especialitat A L R T
133 Alemany .............................................................. 6 5 1 12
136 Japonès .............................................................. 1 1 – 2
190 Espanyol per a estrangers ................................ 2 2 – 4
192 Francès ............................................................... 8 7 1 16
193 Anglès .............................................................. 23 20 2 45
195 Català ................................................................. 2 3 – 5
198 Llengua basca ................................................... 1 1 – 2

Totals ................................................................ 43 39 4 86

1.2 Normativa aplicable.
En aquests procediments selectius és

d’aplicació la normativa següent:
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre

(BOE núm. 238, de 4.10.1990), d’ordena-
ció general del sistema educatiu.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vi-
gents a Catalunya en matèria de funció pú-
blica.

La Llei 17/1993, de 23 de desembre (BOE
núm. 307, de 24.12.1993), sobre l’accés a
determinats sectors de la funció pública dels
nacionals d’altres estats membres de la
Comunitat Europea.

El Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC
núm. 2852, de 22.3.1999), sobre l’accés a
la funció pública de les persones amb dis-
capacitat i dels equips de valoració multi-
professional.

La Llei 31/2002, de 30 de desembre
(DOGC núm. 3791, de 31.12.2002), de
mesures fiscals i administratives.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre (BOE núm. 307, de 24.12.2002), de
qualitat de l’educació.

L’Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener
(DOGC núm. 4559, de 26.1.2006), per la
qual s’aprova la tramitació telemàtica del
procediment de participació en les convo-
catòries de processos selectius per a l’in-

grés a la funció pública docent i l’accés i
l’adquisició de noves especialitats en els
cossos docents.

El Reial decret 118/2004, de 23 de gener
(BOE núm. 30, de 4.2.2004), pel qual es re-
gula el títol d’especialització didàctica.

El Reial decret 334/2004, de 27 de febrer
(BOE núm. 51, de 28.2.2004), pel qual
s’aprova el reglament d’ingrés, accessos i
adquisició de noves especialitats en els
cossos docents que imparteixen ensenya-
ments escolars del sistema educatiu i en el
cos d’inspectors d’Educació.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, so-
bre la regulació de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent, modificat pel De-
cret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm.
4455, de 25.8.2005).

El Reial decret 1258/2005, 21 d’octubre
(BOE núm. 267, de 8.11.2005), pel qual es
modifica el Reial decret 118/2004 de 23 de
gener, pel que es regula el títol d’especia-
lització didàctica, i el Reial decret 33/2004,
de 27 de febrer, pel que s’aprova el regla-
ment d’ingrés, d’accés i adquisició de no-
ves especialitats en els cossos docents que
imparteixen els ensenyaments escolars del
sistema educatiu i en el cos d’inspectors
d’Educació.

Altres disposicions d’aplicació general,
així com el que s’estableix en aquesta con-
vocatòria.

—2 Requisits dels aspirants
Per tal de ser admès als procediments se-

lectius, l’aspirant haurà de reunir els requi-
sits següents:

2.1 Requisits generals.
a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat

d’altres estats membres de la Unió Euro-
pea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels
altres estats en els quals, en virtut dels
tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per l’Estat espa-
nyol, sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors en els termes en què s’hagi
definit en el tractat constitutiu de la Unió
Europea.

També podran ser admesos el cònjuge,
els descendents i els descendents del còn-
juge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per l’Estat espa-
nyol, sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors en els termes en què s’hagi
definit en el tractat constitutiu de la Unió Eu-
ropea, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
sempre que els cònjuges no estiguin sepa-
rats de dret i, pel que fa als descendents,
siguin menors de vint-i-un anys o majors
d’aquesta edat però visquin a càrrec dels
seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir, en el moment del nomenament com a
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funcionari de carrera, l’edat establerta per
a la jubilació forçosa dels funcionaris.

c) Estar en possessió, o reunir les condi-
cions per a l’expedició, d’alguna de les ti-
tulacions que per a cada cos determina
aquesta base. En cas que la titulació esmen-
tada hagi estat obtinguda a l’estranger, cal-
drà que prèviament hagi estat concedida la
corresponent homologació, o el reconeixe-
ment de la titulació per exercir la professió
de mestre o de professor d’educació secun-
dària, ambdós casos per part del Ministeri
d’Educació i Ciència.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per
cap limitació física o psíquica incompatible
amb l’exercici de les funcions corresponents
al cos i a l’especialitat a què s’opta.

e) No haver estat separat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, del servei de cap de les
administracions públiques, ni trobar-se in-
habilitat per a l’exercici de les funcions pú-
bliques.

Els aspirants que participin i s’acullin al
que estableix l’apartat a) d’aquesta base
amb nacionalitat no espanyola hauran
d’acreditar, igualment, que no es troben sot-
mesos a cap sanció disciplinària o condem-
na penal que impossibiliti l’accés a la funció
pública en el seu estat d’origen.

f) No ser funcionari de carrera, en pràc-
tiques o estar pendent del corresponent no-
menament del mateix cos al qual vol ingres-
sar.

2.2 Requisits específics per participar
pel procediment d’ingrés lliure.

Per tal de participar pel procediment d’in-
grés lliure, els aspirants hauran de reunir, a
més de les condicions generals, els requi-
sits següents:

2.2.1 Per a l’ingrés al cos de mestres.
Estar en possessió, o reunir les condici-

ons per a la seva expedició, d’alguna de les
titulacions següents: mestre, diplomat en
professorat d’educació general bàsica,
mestre d’ensenyament primari.

2.2.2 Per a l’ingrés al cos de professors
d’ensenyament secundari.

a) Estar en possessió, o reunir les condi-
cions per a la seva expedició, del títol de
doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o
equivalent a efectes de docència, d’acord
amb el que estableix el punt 1 de la dispo-
sició addicional única del Reial decret 334/
2004, de 27 de febrer.

b) Estar en possessió del títol d’especi-
alització didàctica, el certificat d’aptitud pe-
dagògica o altres equivalents d’acord amb
la disposició addicional primera del Reial
decret 118/2004, de 23 de gener.

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,
diplomat en professorat d’educació gene-
ral bàsica, mestre d’ensenyament primari i
els llicenciats en pedagogia.

Igualment, d’acord amb el que estableix
la disposició transitòria primera del Reial
decret 334/2004, de 27 de febrer, modifi-
cat pel Reial decret 1258/2005, de 21 d’oc-
tubre, quedaran exempts d’aquest requisit
aquells que acreditin haver prestat serveis
docents durant dos cursos acadèmics com-
plets o, en el seu defecte, durant dotze
mesos exercits en períodes discontinus en
centres públics o privats. A aquests efectes
només es tindran en compte els centres a
què fan esment els articles 64 i 65 de la Llei

orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació.

Tampoc serà exigible aquest requisit en
les especialitats corresponents als diferents
ensenyaments de formació professional del
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri.

En relació al títol d’especialització didàc-
tica, en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds s’exigeix haver
superat el període acadèmic necessari per
a l’obtenció del mateix, posposant-se l’exi-
gència d’aquest títol a la data d’efectes del
nomenament com a funcionari de carrera.

D’acord amb el que estableix la disposi-
ció addicional primera del Reial decret 118/
2004, de 23 de gener, modificada pel Reial
decret 1258/2005, de 21 d’octubre, són
equivalents al títol d’especialització didàcti-
ca els certificats d’aptitud pedagògica ex-
pedits pels instituts de ciències de l’educa-
ció i  els t í tols obtinguts mit jançant la
realització i la superació dels ensenyaments
corresponents a cursos de qualificació pe-
dagògica organitzats o autoritzats pel Mi-
nisteri d’Educació i Ciència i/o per les ad-
ministracions educatives.

2.2.3 Per a l’ingrés al cos de professors
tècnics de formació professional.

Estar en possessió, o reunir les condici-
ons per a la seva expedició, del títol de di-
plomat universitari, enginyer tècnic, arqui-
tecte tècnic, o equivalent a efectes de
docència, d’acord amb el que s’estableix en
el punt 1 de la disposició addicional única
del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer.

També podran presentar-se els tècnics
especialistes o tècnics superiors en una
especialitat que pertanyi a la família profes-
sional corresponent, de conformitat amb la
disposició transitòria segona del Reial de-
cret 777/1998, de 27 de febrer, modificada
pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés,
accessos i adquisició de noves especialitats
en els cossos docents que imparteixen en-
senyaments escolars del sistema educatiu i
en el cos d’inspectors d’educació, que
acreditin, a més a més, una experiència
docent de, com a mínim, dos anys en cen-
tres educatius públics dependents de l’Ad-
ministració Educativa convocant i no s’ha-
gin exhaur i t  les quatre convocatòr ies
previstes a l’esmentat Reial decret. A
aquests efectes, la duració d’un any s’en-
tén com a serveis efectius prestats durant
al menys 6 mesos en el mateix curs acadè-
mic.

2.2.4 Per a l’ingrés al cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes.

Estar en possessió, o reunir les condici-
ons per a la seva expedició del títol de
doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o
equivalent a efectes de docència.

2.3 Requisits específics per participar
per la reserva per a aspirants amb disminu-
cions.

2.3.1 Podran participar per aquest pro-
cediment els aspirants que, reunint les con-
dicions generals i específiques exigides per
a l’ingrés al cos al qual opten, tinguin reco-
neguda pels òrgans competents una dismi-
nució física de grau igual o superior al 33%.

2.3.2 Les persones amb discapacitat que
vulguin participar en aquesta convocatòria
per a la reserva per a aspirants amb dismi-

nucions, el dia de l’acte de presentació
hauran de presentar al tribunal de selecció
que se’ls assigni un dictamen vinculant de
les condicions psíquiques, físiques o sen-
sorials, expedit per l’equip multiprofessio-
nal competent, que ha de ser emès abans
del començament de la primera prova se-
lectiva. Aquest dictamen ha de contenir els
aspectes següents:

a) Que el grau de disminució és igual o
superior al 33%.

b) Compliment de les condicions d’apti-
tud personal en relació amb el lloc de tre-
ball.

c) Necessitat d’adaptacions de temps i
mitjans materials per a la realització de les
proves.

d) Necessitats d’adaptació al lloc de tre-
ball.

e) Existència de dificultats d’integració la-
boral i d’autonomia personal.

Als efectes de l’obtenció del dictamen, si
l’aspirant autoritza a l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials (ICASS), la seva
tramesa al Departament d’Educació mitjan-
çant la sol·licitud de participació en la con-
vocatòria, aquest trametrà el dictamen di-
rectament al tribunal on estigui assignat
l’aspirant. En qualsevol cas, tant si l’aspi-
rant fa aquesta autorització com si no la fa,
rebrà aquest dictamen sense necessitat que
faci cap sol·licitud específica per a la seva
obtenció. No obstant això, si fos necessari,
l’aspirant serà convocat pel centre d’aten-
ció a disminuïts (CAD), dependent de
l’ICASS, que li correspongui per al seu re-
coneixement.

2.3.3 No obstant això, les persones amb
discapacitat que participin en aquesta con-
vocatòria, al marge de la reserva per a as-
pirants amb disminucions, seran admesos
a la realització de les proves selectives sen-
se necessitat d’acreditar les seves condici-
ons físiques, psíquiques o sensorials abans
del seu començament, sens perjudici de què
superat el procés selectiu, en presentar la
documentació per ser nomenat, hagin
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants se-
leccionats, la seva capacitat per desenvo-
lupar les funcions del lloc de treball que cal
proveir, d’acord amb el que estableix la base
8.1.d). Així mateix, aquests aspirants que
superin el procés selectiu i que hagin de-
manat alguna adaptació de lloc de treball
hauran de presentar el dictamen esmentat
a la base 2.3.2, el qual s’obtindrà d’acord
amb el procediment que s’estableix en
aquesta.

2.3.4 Les persones amb discapacitat que
vulguin participar per a la reserva d’aspirants
amb disminucions ho faran en igualtat de
condicions amb els aspirants d’ingrés lliu-
re, sens perjudici de les adaptacions pre-
vistes a la base 3.2.2 d’aquesta convoca-
tòria.

2.3.5 Els aspirants que participin acollint-
se a la reserva per a aspirants amb dismi-
nucions no podran concórrer a la mateixa
especialitat i cos pel procediment d’ingrés
lliure.

2.4 Requisits específics per participar en
el procediment d’accés a cossos docents
de grup superior.

2.4.1 Podran participar en aquest proce-
diment selectiu, els funcionaris dels cossos
i escales docents classificats en el grup B
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a què es refereix la legislació vigent de la
funció pública, que, reunint les condicions
generals establertes en aquesta convoca-
tòria, puguin acreditar els requisits següents:

a) Estar en possessió o reunir les condi-
cions per a l’expedició d’alguna de les titu-
lacions que per a l’ingrés al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari s’estableixen
a la base 2.2.2 d’aquesta convocatòria.

b) Haver romàs en els seus cossos d’ori-
gen un mínim de sis anys com a funcionaris
de carrera.

2.4.2 Els aspirants que optin per aquest
procediment d’accés no podran concórrer
a la mateixa especialitat pel procediment
d’ingrés lliure.

2.5 Requisits específics per participar en
el procediment d’accés a cossos docents del
mateix grup i complement de destinació.

Podran participar en aquest procediment
els funcionaris de carrera de cossos i esca-
les docents del mateix grup i nivell de com-
plement de destinació que el cos al qual
aspiren ingressar, sense que calgui acredi-
tar límit d’antiguitat en el cos d’origen, sem-
pre que posseeixin la titulació exigida per a
l’ingrés al cos en qüestió.

L’accés al nou cos es podrà realitzar tant
per la mateixa especialitat com per una es-
pecialitat diferent de la que l’aspirant sigui
titular en el seu cos d’origen.

Els aspirants que optin per aquest pro-
cediment d’accés no podran concórrer a la
mateixa especialitat pel procediment d’in-
grés lliure. Així mateix, només serà possible
la participació en una única especialitat per
aquest procediment.

2.6 Data del compliment dels requisits.
El compliment dels requisits esmentats en

aquesta base 2 s’entendrà que s’ha de
produir en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds i mantenir-se
fins el moment de la presa de possessió com
a funcionari de carrera, a excepció del que
estableix la base 2.2.2.b) d’aquesta Reso-
lució, en relació amb el títol d’especialitza-
ció didàctica.

—3 Sol·licituds i termini de presentació
3.1 Presentació.
Els qui desitgin prendre part en aquests

procediments selectius hauran d’adreçar
una sol·licitud a la directora general de
Personal Docent, formalitzada en un model
normalitzat.

Cada sol·licitud tindrà assignat un núme-
ro de referència indicatiu que serà diferent
en cada una d’aquestes i podrà presentar-
se en suport paper o per mitjans telemàtics
a través de la pàgina d’Internet del Depar-
tament d’Educació http://www.gencat.net/
educacio. En ambdós casos tenen els ma-
teixos efectes administratius i jurídics.

3.1.1 La sol·licitud en paper es trobarà a
disposició dels interessats als serveis terri-
torials i a la seu central del Departament
d’Educació. Cada sol·licitud, composta per
un exemplar original i dos fulls autocopia-
tius, s’haurà d’emplenar segons les instruc-
cions que figuren al dors i haurà de presen-
tar-se de manera presencial.

Les sol·licituds de participació s’adreça-
ran a la directora general de Personal Do-
cent del Departament d’Educació (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona), i podran
presentar-se:

a) Als serveis territorials del Departament

d’Educació, les adreces de les quals figu-
ren a l’ANNEX 10.

b) En qualsevol dels llocs que preveu l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992), de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
d’acord amb les condicions assenyalades
pel precepte esmentat.

En el cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

Les sol·licituds de participació subscrites
pels aspirants residents a l’estranger es
podran presentar, dins el termini establert,
per mitjà de les representacions diplomàti-
ques o consulars espanyoles corresponents,
que les trametran tot seguit a l’organisme
competent.

3.1.2 A través de la pàgina d’Internet
de l  Depar tament  d’Educac ió:  ht tp: / /
www.gencat.net/educacio els aspirants
tindran a la seva disposició la sol·licitud,
la podran formalitzar, fer la seva presen-
tació telemàtica i, si ho desitgen, fer el pa-
gament electrònic dels drets d’examen.

La sol·licitud efectuada per mitjans tele-
màtics es considerarà presentada davant
l’Administració en el moment en què s’en-
registri en el Registre telemàtic del portal
http://www.gencat.net.

L’aspirant, una vegada realitzada la pre-
sentació telemàtica, es podrà imprimir un
document on constin, entre altres dades, el
número de registre d’entrada, la data i l’ho-
ra de presentació, el tipus de document i
l’assumpte, la identificació del sol·licitant, la
identificació de l’òrgan al qual s’adreça la
sol·licitud i el número d’expedient de l’òr-
gan prestador, que és el número de refe-
rència que correspon a la seva sol·licitud.

Així mateix, en aquest document hi cons-
taran les dades relatives a la seva participa-
ció en el procés selectiu següents: cos,
especialitat, procediment, indicació de si
consumeix o no la plaça (només pel proce-
diment d’accés a un cos de grup superior),
indicació de si s’al·lega algun títol per a
l’exempció de català i indicació de si al·lega
algun títol per a l’exempció de castellà.

3.1.3 Les sol·licituds de participació i la
documentació que en cada cas s’hagi d’ad-
juntar podrà presentar-se amb anterioritat
al pagament dels drets d’examen si aquest
es fa directament per algun dels mitjans
previstos a la base 3.3, de manera que l’in-
teressat no haurà de fer cap altre tràmit. Tot
i la presentació, la sol·licitud no tindrà efec-
tes fins que no s’hagi comprovat el paga-
ment efectiu dels drets d’examen.

3.1.4 Únicament podrà presentar-se més
d’una sol·licitud de participació quan l’aspi-
rant opti a més d’una especialitat. No obstant
això, la presentació de més d’una sol·licitud
no implica que l’aspirant pugui assistir a l’ac-
te de presentació o a alguna de les proves de
tots els tribunals on hagi estat assignat.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·li-
citud.

3.2.1 Codi de procediment de participació.
Cadascun dels aspirants haurà de con-

signar a la casella corresponent de la sol·li-
citud de participació el procediment d’ingrés
o d’accés pel qual participa, fent constar el

codi que correspongui segons s’especifica
a continuació:

Codi/Forma d’ingrés o d’accés:
L=Procediment d’ingrés lliure.
R=Reserva per a aspirants amb disminu-

cions.
E=Procediment d’accés a un cos de grup

superior.
A=Procediment d’accés a un cos del

mateix grup i nivell de complement de des-
tinació.

3.2.2 Aspirants amb disminucions.
Els aspirants amb disminucions, tant si

concorren per les places reservades per a
aspirants amb disminucions com per altres
procediments, faran constar a la casella cor-
responent de la sol·licitud de participació
aquesta condició, si el grau de discapacitat
és igual o superior al 33%. Així mateix, en
qualsevol cas, faran constar el tipus i motiu
d’adaptació que puguin necessitar per tal
que puguin actuar en igualtat de condici-
ons que la resta dels participants.

Una vegada hagin estat assignats al tri-
bunal que els correspongui, aquest podrà
requerir a l’interessat, mitjançant una entre-
vista personal o per altres mitjans adients la
informació que consideri necessària per a
l’adaptació sol·licitada.

3.2.3 Funcionaris de carrera.
Els aspirants que participin pels procedi-

ments d’accés que s’especifiquen a les
bases 2.4 i 2.5 d’aquesta convocatòria
hauran d’indicar a la casella corresponent
de la sol·licitud de participació el cos o
escala del qual són funcionaris de carrera,
així com l’especialitat de la qual són titulars
en el cos d’origen.

Els aspirants que participin pel procediment
d’accés a un cos de grup superior que ocu-
pin amb caràcter definitiu, a Catalunya, pla-
ces del cos i especialitat a què vulguin acce-
dir, podran declarar participar sense consumir
plaça. Aquesta declaració implica optar per
continuar en la plaça que ocupen amb caràc-
ter definitiu i que el nombre de places per
aquest procediment s’augmentarà en el ma-
teix nombre que els aspirants amb aquests
requisits que superin totes les proves.

3.2.4 Aspirants que no tinguin la nacio-
nalitat espanyola.

Els aspirants que no tinguin la nacionali-
tat espanyola hauran de consignar la seva
nacionalitat a la casella corresponent de la
sol·licitud de participació.

Així mateix, els aspirants que, d’acord
amb el que s’estableix a la base 6.2
d’aquesta convocatòria, reuneixen els requi-
sits per quedar exempts de la realització de
la prova prèvia d’acreditació del coneixe-
ment de la llengua castellana prevista a la
mateixa base, hauran d’adjuntar a la sol·li-
citud fotocòpia compulsada d’algun dels
títols o certificats establerts a la base 6.2
d’aquesta convocatòria. En aquest cas, si
es fa la presentació telemàtica de la sol·li-
citud, haurà de presentar-se aquesta docu-
mentació al servei territorial que s’ha asse-
nyalat a la sol·licitud com a preferent per fer
les proves, i cal indicar la data de la trami-
tació telemàtica i el número d’expedient de
l’òrgan prestador.

Els aspirants que no adjuntin aquesta do-
cumentació a la sol·licitud de participació no
podran ser declarats exempts i, en conse-
qüència, hauran de realitzar la prova prèvia
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d’acreditació del coneixement de la llengua
castellana, d’acord amb el que estableix la
base 6.2 d’aquesta convocatòria.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita
de la llengua catalana.

Els aspirants que posseeixin algun dels
requisits per quedar exempts de la prova
oral i escrita de la llengua catalana a què es
fa referència a la base 6.3 hauran d’indicar
a la casella corresponent de la sol·licitud el
nivell de coneixement i la denominació del
document acreditatiu corresponent.

3.2.5.1 Quan es presenti la sol·licitud de
manera presencial, l’aspirant haurà d’adjun-
tar-hi una fotocòpia compulsada del docu-
ment acreditatiu del nivell de coneixements
de llengua catalana corresponent, per tal de
ser-ne declarat exempt, a no ser que ja
consti aquesta informació en el registre in-
formàtic de personal docent del Departa-
ment d’Educació.

No obstant això, si l’aspirant autoritza al
Departament d’Educació perquè sol·liciti, en
el seu nom, el certificat o la comprovació
que acrediti el compliment d’aquest requi-
sit a la Direcció General de Política Lingüís-
tica o a l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya, el Departament d’Educació rea-
litzarà aquesta gestió.

3.2.5.2 Quan es faci la presentació tele-
màtica de la sol·licitud, l’aspirant podrà au-
toritzar al Departament d’Educació perquè
sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la com-
provació que acrediti el nivell de coneixements
de llengua catalana a la Direcció General de
Política Lingüística o a l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya. En aquest cas el
Departament d’Educació a més a més de
comprovar en el seu registre informàtic si
consta aquesta acreditació, realitzarà aques-
ta gestió. Si no ho autoritza l’aspirant, dins
del termini de presentació de sol·licituds, haurà
de presentar el document acreditatiu al servei
territorial on desitja fer les proves indicant la
data de tramitació telemàtica i el número d’ex-
pedient de l’òrgan prestador.

3.2.6 Exempts de la prova oral i escrita
de llengua castellana.

Els aspirants que posseeixin algun dels
requisits per quedar exempts de la prova
oral i escrita de la llengua castellana a què
fa referència la base 6.3 hauran d’indicar a
la casella corresponent de la sol·licitud el
requisit que al·leguin per estar-ne exempts.

3.2.6.1 Quan es presenti la sol·licitud de
manera presencial, l’aspirant haurà d’indicar
el requisit de titulació que al·lega per estar-ne
exempt i haurà d’adjuntar una fotocòpia com-
pulsada del document acreditatiu del requisit
de titulació corresponent, per tal de ser-ne de-
clarat exempt, a no ser que consti aquesta
informació en el registre informàtic de perso-
nal docent del Departament d’Educació.

3.2.6.2 Quan es faci presentació telemà-
tica de la sol·licitud l’aspirant haurà d’indi-
car el requisit de titulació que al·lega per
estar-ne exempt. Així mateix, dins del ter-
mini de presentació de sol·licituds, haurà de
presentar el document acreditatiu del requi-
sit de titulació corresponent al servei terri-
torial on desitja fer les proves indicant la data
de tramitació telemàtica i el número d’ex-
pedient de l’òrgan prestador, a no ser que
ja consti aquesta informació en el registre
informàtic de personal docent del Departa-
ment d’Educació. La presentació d’aquest

document podrà fer-se de manera presen-
cial en el registre del servei territorial cor-
responent o a través de correu certificat.

3.2.7 Declaració de complir les condici-
ons del procediment d’accés a un cos do-
cent de grup superior.

Els aspirants que participin pels procedi-
ments d’accés a un cos docent de grup su-
perior hauran de declarar a la mateixa sol·-
licitud que compleixen les condicions exigides
a la base 2.4.1 d’aquesta convocatòria.

3.3 Pagament dels drets d’examen.
3.3.1 Drets d’examen.
Els drets d’examen seran, d’acord amb

el que estableix l’article 36 de la Llei 15/
1997, de 24 de desembre (DOGC núm.
2548, de 31.12.1997), de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya,
modificada per la Llei 20/2005, de 29 de
desembre, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2006, els que es
detallen tot seguit:
Cos: mestres.
Import de drets: 38,80 euros.
Cos: professors d’ensenyament secundari.
Import de drets: 49,30 euros.
Cos: professors tècnics de formació profes-
sional.
Import de drets: 38,80 euros.
Cos: professors de professors d’escoles ofi-
cials d’idiomes.
Import de drets: 49,30 euros.

3.3.2 Forma de pagament.
El pagament dels drets d’examen ha de

fer-se de manera presencial en qualsevol de
les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona ”la Caixa” o mitjançant tran-
sacció electrònica.

Quan es faci el pagament presencial es
farà mitjançant la transacció RIN, que vali-
darà mecànicament l’imprès de sol·licitud i
s’estamparà el segell de l’entitat, de mane-
ra que l’interessat, amb el full que li corres-
pon, pugui acreditar l’abonament. Quan es
faci utilitzant els terminals ServiCaixa el
pagament podrà fer-se fins l’hora de tanca-
ment de les oficines l’últim dia de termini de
presentació de sol·licituds. En el cas de les
sol·licituds que es presentin telemàticament
el procediment serà el mateix.

Quan es faci la presentació telemàtica de
la sol·licitud també podrà fer-se el paga-
ment amb targeta de crèdit o de dèbit de
qualsevol entitat bancària, mitjançant tran-
sacció electrònica a través de la pàgina
d’Internet del Departament d’Educació
http://www.gencat.net/educacio o a través
dels terminals ServiCaixa.

De manera excepcional, si no es fa el pa-
gament dels drets d’examen per algun dels
mitjans esmentats, es podrà fer l’ingrés
mitjançant transferència bancària al comp-
te corrent 2100-3000-11-2201661873.

Els que utilitzin aquest mitjà de pagament
hauran de fer constar com a ordenant el DNI
i el nom i cognoms de l’aspirant, hauran
d’adjuntar a la sol·licitud el resguard de la
imposició o de la transferència i l’hauran de
presentar en algun dels llocs previstos a
aquest efecte. En aquest cas, per garantir
la validesa del pagament és imprescindible
que en la primera posició del remitent consti
el DNI de l’aspirant i a continuació els cog-
noms i el nom.

La manca de pagament o l’abonament fora
de termini determinarà l’exclusió de l’aspirant.

Llevat de les sol·licituds presentades te-
lemàticament, el pagament dels drets d’exa-
men per qualsevol dels mitjans que hi ha
establerts, no comportarà la substitució del
tràmit necessari de presentació de la sol·li-
citud dins el termini i en la forma escaient
en els llocs que preveu a aquests efectes la
base 3.1 d’aquesta convocatòria.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets
d’examen.

Estaran exempts dels drets d’examen els
aspirants que acreditin una discapacitat igual
o superior al 33%. D’aquests aspirants, els
que participin per la reserva per a aspirants
amb disminucions hauran de manifestar que
es troben en aquesta situació en la sol·licitud
de participació i l’acreditaran mitjançant el
dictamen que han de presentar davant del
tribunal on estiguin assignats. Els altres as-
pirants amb una discapacitat igual o superi-
or al 33% que participin pel procediment
d’ingrés lliure hauran de manifestar que es
troben en aquesta situació en la sol·licitud
de participació i l’hauran d’acreditar mitjan-
çant la presentació del document que cor-
respongui conjuntament amb la sol·licitud de
participació i en el termini establert per a la
mateixa. En aquest darrer supòsit, si l’aspi-
rant fa la presentació telemàtica de la sol·li-
citud haurà de presentar el document acredi-
tatiu de manera presencial dins del termini
de presentació de sol·licituds fent esment a
la data del registre d’entrada i al número
d’expedient de l’òrgan prestador correspo-
nent a la sol·licitud telemàtica.

També estaran exempts del pagament
dels drets d’examen els aspirants en situa-
ció d’atur que no percebin cap prestació
econòmica i els jubilats, sempre que ho jus-
tifiquin documentalment.

Els aspirants que estiguin exempts del pa-
gament dels drets d’examen perquè es tro-
ben en situació d’atur hauran d’adjuntar a
la sol·licitud un certificat expedit en la cor-
responent Oficina de Treball de la Genera-
litat (OTG) del Departament de Treball i In-
dústria, o si escau, del Institut Nacional
d’Ocupació (INEM) on consti que es troben
en situació d’atur i que no perceben cap
prestació econòmica. Aquest certificat haurà
d’estar expedit en una data inclosa dins del
termini de presentació de sol·licituds, o bé,
si està emès en una data posterior, haurà
d’estar referit a una data inclosa dins del
termini de presentació de sol·licituds.

No obstant això, si l’aspirant autoritza al
Departament d’Educació perquè sol·liciti, en
el seu nom, el certificat corresponent al De-
partament de Treball i Indústria, el Departa-
ment d’Educació realitzarà aquesta gestió.
En aquest darrer cas es realitzarà la com-
provació de si l’aspirant es troba en situa-
ció d’atur i sense percebre cap prestació
econòmica en el darrer dia del termini de
presentació de sol·licituds.

Si el certificat acreditatiu abans esmentat
és emès per l’òrgan competent d’una co-
munitat autònoma de l’Estat espanyol o
d’algun estat membre de la Unió Europea
tindrà la mateixa consideració que l’emès
per l’Oficina de Treball de la Generalitat.

Igualment, els aspirants que es trobin en
situació de jubilació, als efectes de restar
exempts del pagament de la taxa d’inscrip-
ció, hauran d’acreditar documentalment
aquesta circumstància que haurà de ser
emesa per l’òrgan competent.
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3.4 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds

serà vint dies naturals comptats a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta Reso-
lució de convocatòria al DOGC.

3.5 Preferència d’àmbit territorial on re-
alitzar les proves.

Al formalitzar la sol·licitud l’aspirant hau-
rà d’indicar el servei territorial on desitja fer
les proves per tal que, sempre que això sigui
possible es pugui tenir en compte la seva
preferència.

—4 Admissió d’aspirants
4.1 Llista d’admesos i exclosos.
Transcorregut el termini de presentació de

sol·licituds, la Direcció General de Personal
Docent, en el termini màxim d’un mes, farà
pública al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la resolució que declara aprovada
la llista provisional d’admesos i exclosos. En
aquesta resolució s’indicaran els llocs on
s’exposarà al públic la llista certificada com-
pleta dels aspirants admesos i exclosos, que,
en tot cas, s’haurà d’exposar a la seu cen-
tral del Departament d’Educació i en cadas-
cun dels serveis territorials, així com a la
pàgina d’Internet del Departament d’Educa-
ció: http://www.gencat.net/educacio. En
aquesta llista hauran de constar, almenys, el
nom i cognoms, el número de DNI o del
document acreditatiu de la nacionalitat (en
el cas de no tenir l’espanyola), el procedi-
ment selectiu pel qual participa l’aspirant i,
si escau, l’exempció de la prova de llengua
castellana, l’exempció de la prova de la llen-
gua catalana, així com el motiu de l’exclusió
dels aspirants provisionalment exclosos.

Així mateix, també hi constaran els aspi-
rants que participen pel procediment d’ac-
cés a un cos superior que ocupin amb ca-
ràcter definitiu, a Catalunya, places del cos
i especialitat a què vulguin accedir i hagin
declarat participar sense consumir plaça.

Amb la publicació de la resolució que de-
clari aprovada la llista d’admesos i exclo-
sos es considerarà feta la corresponent
notificació als interessats, als efectes del que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú.

4.2 Termini de reclamacions contra la
llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos
en aquesta llista provisional podran formular,
en el termini de deu dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de la resolució
que la declari aprovada, i davant la Direcció
General de Personal Docent, les reclamaci-
ons que creguin oportunes, d’acord amb el
que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, per tal d’esmenar el
defecte que hagi motivat la seva exclusió.

En cas que l’interessat no esmeni el de-
fecte que hagi motivat la seva exclusió dins
d’aquest termini, se’l tindrà per desistit de
la seva sol·licitud, d’acord amb el que dis-
posa l’article 71.1 de l’esmentada Llei 30/
1992.

Igualment, els aspirants que adverteixin
errors en les seves dades personals podran
presentar la reclamació oportuna dins
d’aquest mateix termini per tal d’esmenar
la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les re-
clamacions en la resolució definitiva d’ad-
mesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució de la
Direcció General de Personal Docent que
declari aprovada la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos, que es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
en el termini que preveu la base 6.1. En
aquesta resolució s’indicaran els llocs on
s’exposarà al públic la llista certificada com-
pleta dels aspirants admesos i exclosos,
que, en tot cas, s’haurà d’exposar als ma-
teixos llocs on s’hagi publicat la llista provi-
sional d’admesos i exclosos.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Personal Docent, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

4.4 L’admissió no implica reconeixement
dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d’admesos no
implica el reconeixement als interessats de
la possessió dels requisits exigits en els pro-
cediments d’ingrés i/o d’accés definits en
aquesta convocatòria. Quan de la revisió de
la documentació que, d’acord amb la base
8 d’aquesta convocatòria cal presentar en
cas de superar els procediments esmentats,
es dedueixi que un aspirant no reuneix algun
dels requisits exigits, l’interessat perdrà tots
els drets que es puguin derivar de la seva
participació en el procediment corresponent.

—5 Òrgans de selecció
5.1 Tribunals i comissions de selecció.
La selecció dels participants en els dife-

rents procediments selectius definits en
aquesta convocatòria serà realitzada pels
tribunals i, si s’escau, per les comissions de
selecció que a tals efectes nomenarà la
Direcció General de Personal Docent.

5.2 Nomenament.
Un cop publicada la llista provisional d’as-

pirants admesos i exclosos, la Direcció
General de Personal Docent procedirà al
nomenament dels tribunals i de les comis-
sions de selecció que hauran de jutjar els
procediments d’ingrés i d’accés i se’n farà
pública la composició al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya amb anterioritat a
l’inici dels procediments selectius.

Es podran nomenar tants tribunals com
es consideri necessari per a cada especia-
litat. També es podran nomenar tribunals
diferents per als procediments d’ingrés lliu-
re i d’accés a un cos docent de grup supe-
rior i d’accés a un cos del mateix grup i nivell
de complement de destinació.

Quan el nombre d’aspirants presentats a
una mateixa especialitat sigui reduït i no faci
aconsellable el nomenament de tribunals
diferents per jutjar els procediments d’ingrés
i d’accés, es podrà nomenar un únic tribu-
nal, que actuarà de manera separada per a
cada un dels procediments.

En les especialitats en què es nomeni més
d’un tribunal per especialitat, la Direcció Ge-
neral de Personal Docent nomenarà una co-
missió de selecció.

5.3 Composició dels tribunals:
5.3.1 Tribunals del cos de mestres.
En el procediment d’ingrés al cos de mes-

tres, els tribunals estaran constituïts per:
a) Un president, designat per la Direcció

General de Personal Docent entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’Educació, o
del cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Educació, o entre els fun-
cionaris en actiu a Catalunya de qualsevol
dels cossos docents.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris del cos
de mestres amb destinació a Catalunya que
tinguin reconeguda la capacitació per l’es-
pecialitat corresponent, en servei actiu i que
ocupin un lloc de treball de la mateixa es-
pecialitat en centres docents o serveis edu-
catius de la comarca on hagi d’actuar el
tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de
funcionaris que reuneixin aquests requisits,
s’ampliarà l’àmbit territorial del sorteig, en
la mesura que sigui necessari.

5.3.2 Tribunals del cos de professors
d’ensenyament secundari.

En els procediments d’ingrés i/o d’accés
al cos de professors d’ensenyament secun-
dari, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció
General de Personal Docent entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’Educació, o
del cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Educació, o entre els fun-
cionaris docents en servei actiu a Catalunya
dels cossos del grup A.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris amb
destinació a Catalunya del cos de catedrà-
tics d’ensenyament secundari i del cos de
professors d’ensenyament secundari, en
ambdós casos de l’especialitat correspo-
nent, en servei actiu i que ocupin un lloc de
treball de la mateixa especialitat en centres
docents o serveis educatius de la comarca
on hagi d’actuar el tribunal. Si no hi ha un
nombre suficient de funcionaris que reunei-
xin aquests requisits, s’ampliarà l’àmbit ter-
ritorial del sorteig, en la mesura que sigui
necessari.

Quan l’àmbit territorial objecte del sorteig
ho permeti el 25% dels vocals seran funci-
onaris de carrera en actiu del cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari.

5.3.3 Tribunals del cos de professors tèc-
nics de formació professional.

En el procediment d’ingrés al cos de pro-
fessors tècnics de formació professional, els
tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció
General de Personal Docent entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’Educació, o
del cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
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de la Inspecció d’Educació, o entre els fun-
cionaris en actiu a Catalunya de qualsevol
dels cossos docents.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris del cos
de professors tècnics de formació professi-
onal amb destinació a Catalunya, de l’es-
pecialitat corresponent, en servei actiu i que
ocupin un lloc de treball de la mateixa es-
pecialitat en centres docents o serveis edu-
catius de la comarca on hagi d’actuar el
tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de
funcionaris que reuneixin aquests requisits,
s’ampliarà l’àmbit territorial del sorteig, en
la mesura que sigui necessari.

5.3.4 Tribunals del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes.

En els procediments d’ingrés i/o d’accés
al cos de professors d’escoles oficials d’idi-
omes, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció
General de Personal Docent entre els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’Educació, o
del cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Educació, o entre els fun-
cionaris en actiu a Catalunya del cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sor-
teig públic d’entre els funcionaris amb des-
tinació a Catalunya del cos de catedràtics
d’escoles oficials d’idiomes i del cos de pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes, en amb-
dós casos de l’especialitat corresponent, en
servei actiu i que ocupin un lloc de treball de
la mateixa especialitat en centres docents o
serveis educatius de la comarca on hagi
d’actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre
suficient de funcionaris que reuneixin aquests
requisits, s’ampliarà l’àmbit territorial del
sorteig, en la mesura que sigui necessari.

Quan l’àmbit territorial objecte del sorteig
ho permeti el 25% dels vocals seran funci-
onaris de carrera en actiu del cos de cate-
dràtics d’escoles oficials d’idiomes.

5.3.5 Data del sorteig dels vocals dels tri-
bunals.

L’acte de sorteig dels membres dels tri-
bunals tindrà lloc el dia 17 de març de 2006,
a les 10 hores, a la seu central del Depar-
tament d’Educació (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona).

5.3.6 Designació excepcional de vocals.
Quan no hi hagi funcionaris docents en

servei actiu dels cossos a què s’ha fet es-
ment anteriorment en nombre suficient d’al-
guna de les especialitats de la convocatò-
ria, i també per aquelles especialitats l’índole
de les quals així ho aconselli, els vocals els
designarà la Direcció General de Personal
Docent, de conformitat amb el que estableix
aquesta base.

5.3.7 Principi d’especialitat en la desig-
nació dels tribunals.

En la designació dels tribunals es vetllarà
pel compliment del principi d’especialitat,
segons el qual almenys la majoria dels seus
membres hauran de ser titulars de l’especi-
alitat que s’hagi de jutjar. Quan això no si-
gui possible, els tribunals es podran com-
pletar amb funcionaris d’un altre cos i/o
especialitat i es podran designar en aquest
cas assessors especialistes d’acord amb la
base 5.9 d’aquesta convocatòria.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels
assessors dels tribunals hauran de pertà-

nyer a cossos d’igual o superior grup de
classificació que el que correspongui al cos
al qual opten els aspirants.

5.3.8 Competència lingüística.
En la designació dels tribunals s’haurà de

garantir la competència lingüística oral i es-
crita de les dues llengües oficials a Catalunya
de la majoria dels seus membres.

5.3.9 Secretari dels tribunals.
Actuarà com a secretari el vocal amb menys

antiguitat en el cos, llevat que el tribunal de-
cideixi determinar-ho d’una altra manera.

5.3.10 Tribunals suplents.
Per a cada tribunal titular es designarà, si

escau, pel mateix procediment, un tribunal
suplent.

5.4 Composició de les comissions de
selecció.

5.4.1 Quan en funció del nombre d’aspi-
rants i places convocades sigui necessari
nomenar més d’un tribunal per a alguna de
les especialitats, es constituirà una comis-
sió de selecció per cadascuna d’aquestes
especialitats. Les comissions de selecció
estaran formades per un número senar de
presidents de tribunals de l’especialitat no
inferior a cinc. Quan el número de tribunals
de l’especialitat sigui inferior a cinc les co-
missions de selecció es completaran amb
vocals dels tribunals.

5.4.2 Les comissions de selecció seran
nomenades per la Direcció General de Per-
sonal Docent, que designarà, en cada cas,
el seu president, secretari i vocals.

5.4.3 En les especialitats que es nomeni
tribunal únic, aquest actuarà a més a més
com a comissió de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òr-
gans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció
té caràcter obligatori, de conformitat amb
el que disposa l’article 8.3 del Reial decret
334/2004, de 27 de febrer.

Seran dispensats de participar en els òr-
gans de selecció, i per tant no intervindran
com a candidats en l’acte de sorteig previst
a la base 5.3.3, els funcionaris següents: els
que ocupin els càrrecs unipersonals de go-
vern dels centre (director, secretari, cap d’es-
tudis, coordinador pedagògic i altres càrrecs),
els que prestin serveis a la seu central del
Departament d’Educació o en els seus ser-
veis territorials, els que gaudeixin d’un permís
de reducció de jornada i els que van ser de-
signats per sorteig públic com a vocal dels
tribunals en la convocatòria de l’any 2005 i
que es van constituir com a membre d’aquests
tribunals.

5.6 Abstenció i recusació.
Si en qualsevol dels membres dels òrgans

de selecció concorren les circumstàncies
que assenyala l’article 28 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, aquest s’abstindrà
d’actuar; altrament, podrà ser recusat pels
aspirants en qualsevol moment, segons
preveu l’article 29 de la Llei esmentada.

Així mateix, s’hauran d’abstenir d’actuar
tots aquells membres que hagin realitzat tas-
ques de preparació d’aspirants per a l’ingrés
als cossos respectius en els cinc anys ante-
riors a la publicació d’aquesta convocatòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres
dels òrgans de selecció una declaració ex-
pressa segons la qual no es troben afectats

per les circumstàncies que es detallen en
els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l’abstenció serà
de set dies naturals a partir del següent de
la publicació al DOGC de la resolució de no-
menament dels tribunals que hauran de va-
lorar els diferents procediments selectius.

La Direcció General de Personal Docent
publicarà al DOGC la resolució, si escau, de
nomenament de nous membres dels òrgans
de selecció que hauran de substituir a
aquells que hagin perdut la seva condició
de membre del tribunal per alguna de les
causes previstes en aquesta base o per
causa de força major.

5.7 Constitució de tribunals i comissi-
ons de selecció.

Amb la convocatòria prèvia dels presi-
dents, es constituiran els tribunals i les co-
missions de selecció amb assistència del
president titular o, si escau, del suplent i,
almenys, de tres vocals que seran els titu-
lars o, si hi manquen aquests, els suplents.

Llevat que es donin circumstàncies ex-
cepcionals, l’apreciació de les quals corres-
pondrà a la Direcció General de Personal
Docent, un cop constituïts els tribunals
només podran actuar els membres presents
a l’acte de constitució i n’hi haurà prou amb
l’assistència de tres d’ells per a la validesa
de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribu-
nals l’autoritzarà la Direcció General de Per-
sonal Docent, i la dels vocals titulars el pre-
sident que hagi d’actuar, tenint en compte
que la suplència haurà de recaure en qual-
sevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l’inici de
les proves algun tribunal no ha pogut cons-
tituir-se, després d’haver esgotat tots els
procediments previstos a tals efectes, la
Direcció General de Personal Docent adop-
tarà les mesures procedents per tal de ga-
rantir el dret dels aspirants a la participació
en el procediment selectiu.

5.8 Funcions dels tribunals.
Correspon als tribunals:
a) La qualificació de les diferents proves

de la fase d’oposició.
b) La valoració dels mèrits de la fase de

concurs, a aquells aspirants que hagin apro-
vat la fase d’oposició. A aquests efectes,
rebran la documentació justificativa, si es-
cau, dels aspirants que superin aquesta
fase, la compulsaran i la custodiaran fins que
hagi de ser valorada.

c) El desenvolupament del procés selec-
tiu d’acord amb el que es disposa en aques-
ta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de pun-
tuacions de cadascuna de les proves de la
fase d’oposició i també al fer-se pública la
llista definitiva de la fase de concurs de
mèrits, el lliurament als aspirants que s’ha-
gin presentat i el sol·licitin d’un certificat on
constin les puntuacions obtingudes en les
diferents proves i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les fun-
cions de la comissió de selecció.

5.9 Incorporació d’assessors especialis-
tes.

Els tribunals podran proposar la incorpo-
ració d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a assessorar els membres del tri-
bunal en l’avaluació dels coneixements i
mèrits objecte de l’especialitat. La designa-



Full de disposicions i actes administratius

1696

ció dels assessors, si escau, correspondrà
a la Direcció General de Personal Docent.

En aquest sentit, a cada un dels tribunals
que es constitueixi es podran assignar, si cal,
assessors especialistes en llengua que asses-
soraran el tribunal respecte de la capacitació
dels aspirants en el coneixement oral i escrit
de les dues llengües oficials a Catalunya.

5.10 Funcions de les comissions de se-
lecció.

Correspon a les comissions:
a) La coordinació dels tribunals.
b) La determinació dels criteris d’actua-

ció dels tribunals i la seva homogeneïtzació.
c) La coordinació de la data i hora de ca-

dascuna de les dues parts de la primera pro-
va, en el cas dels procediments d’ingrés lliu-
re i reserva per a aspirants amb disminucions,
que haurà de ser simultània per a cada es-
pecialitat. En el cas de l’exercici de contin-
gut pràctic dels procediments d’accés, tam-
bé hauran de coordinar la simultaneïtat de la
seva realització.

d) L’elaboració del contingut de la prova
pràctica, que serà la mateixa per a tots els
tribunals de cada especialitat.

e) L’agregació de les puntuacions corres-
ponents a les diferents fases dels procedi-
ments selectius, la ponderació de les pun-
tuacions d’ambdues fases, l’ordenació dels
aspirants i l’elaboració de les llistes dels
aspirants que hagin superat ambdues fases.

f) La declaració dels aspirants que hagin
superat les fases de concurs i oposició, la
publicació de les llistes d’aspirants selecci-
onats així com l’elevació de les mateixes a
la Direcció General de Personal Docent.

g) La realització, quan sigui necessari, de
les proves de capacitació complementàries
a què fa esment la base 7.4.2 d’aquesta Re-
solució.

Durant el desenvolupament dels procés
selectiu les comissions de selecció resoldran
tots els dubtes que puguin sorgir en aplica-
ció d’aquestes normes i també què s’ha de
fer en els casos no previstos.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.
Les comissions de selecció faran públics

els criteris de correcció de totes les proves
de la fase d’oposició en els taulers d’anun-
cis on es celebri el procés selectiu almenys
amb una setmana d’antelació a l’inici de les
proves.

En aquests criteris de correcció s’espe-
cificarà el desglossament de les pautes,
criteris i orientacions amb les quals els tri-
bunals avaluaran cadascuna de les parts
dels exercicis, i proves de la fase d’oposi-
ció, tot concretant les puntuacions màximes
que els tribunals atribuiran als diferents exer-
cicis de la prova pràctica, així com a les
diferents parts en què s’estructura la sego-
na prova oral. Els esmentats criteris d’ava-
luació tindran com a objectiu comprovar en
forma diferenciada dues dimensions:

a) Els coneixements suficients sobre l’es-
pecialitat docent, tant tècnics com metodolò-
gics, com són, entre altres, els que permeten
valorar aspectes d’organització de l’aprenen-
tatge dels alumnes, aspectes psicopedagò-
gics de l’aprenentatge i el domini de tècni-
ques de treball necessàries per a impartir les
àrees, matèries o crèdits de formació profes-
sional propis de l’especialitat a què opten.

b) Les habilitats i competències necessà-
ries per aplicar aquests coneixements en el

context on hagi de desenvolupar la seva
funció docent, com són, entre altres, la ca-
pacitat de comunicació, les habilitats per a
la resolució de conflictes, la capacitat d’anà-
lisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa
de decisions, la planificació i organització, el
treball en equip, la disposició a la innovació
i la sensibilitat per la diversitat de l’alumnat,
i la transversalitat dels aprenentatges.

5.12 Procediment d’actuació.
El procediment d’actuació dels òrgans de

selecció s’ajustarà a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

5.13 Mesures per als aspirants amb dis-
minucions.

Els tribunals qualificadors adoptaran les
mesures necessàries per tal que els aspi-
rants amb disminucions puguin disposar
d’oportunitats similars a les dels altres par-
ticipants per a la realització de les proves.

En aquest sentit s’establiran per a les per-
sones amb disminució que ho demanin en
les sol·licituds de participació, en la forma
prevista a la base 3.2.2 d’aquesta convo-
catòria, les possibles adaptacions de temps
i mitjans materials per a la seva realització.

Els tribunals decidiran sobre les peticions
d’adaptacions que s’efectuïn i podran re-
querir a l’interessat, mitjançant una entre-
vista personal o altres mitjans adients, la
informació que considerin necessària per a
l’adaptació sol·licitada. Així mateix, també
els podrà demanar el corresponent dicta-
men als equips multiprofessionals o òrgans
tècnics competents amb relació a la proce-
dència de l’esmentada adaptació.

A aquests efectes, es concedirà fins a un
terç més del temps fixat per realitzar la pro-
va de què es tracti.

5.14 Nombre màxim d’aprovats.
Les comissions de selecció o els tribu-

nals quan actuen com a comissió de selec-
ció no podran declarar que han superat el
procediment selectiu un nombre superior
d’aspirants al de les places convocades. No
obstant això, els aspirants seleccionats pel
procediment d’accés a un cos superior que
ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya,
places del cos i especialitat a què accedei-
xen i hagin optat per continuar en aquestes
no consumiran plaça i, per tant, el nombre
de places per aquest procediment s’aug-
mentarà en el mateix nombre que els aspi-
rants amb aquests requisits que superin
totes les proves. Qualsevol proposta de se-
lecció que contravingui el que s’ha establert
anteriorment serà nul·la de ple dret.

5.15 Col·laboració d’altres òrgans.
Els òrgans de selecció estaran atesos per

dos coordinadors en els serveis territorials
de Barcelona-ciutat i Barcelona-comarques,
per un coordinador en la resta de serveis
territorials i per dos coordinadors d’àmbit
de Catalunya adscrits a la Direcció general
de Personal Docent. El seu nomenament i
les seves funcions de suport administratiu
es determinaran per la Direcció General de
Personal Docent.

5.16 Indemnitzacions i dietes.
Els òrgans de selecció que actuïn en el

procediment selectiu dels cossos de mes-
tres i de professors tècnics de formació
professional estaran inclosos dins la cate-
goria segona, als efectes que preveu el

Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC
núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació
del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de
regulació i actualització d’indemnitzacions
per raó de serveis a la General itat de
Catalunya, i de revisió dels imports de de-
terminades indemnitzacions.

Els òrgans de selecció que actuïn en el pro-
cediment selectiu dels cossos de professors
d’ensenyament secundari i de professors
d’escoles oficials d’idiomes, estaran inclosos
dintre de la categoria primera als efectes que
s’esmenten al paràgraf anterior.

Els coordinador territorials, quan s’incor-
porin com a ajudants tècnics en el treball dels
tribunals, percebran les indemnitzacions i
dietes d’acord amb la categoria del tribunal.

—6 Sistema de selecció
Segons estableix la disposició addicional

11, apartat 1 de la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, i el capítol 1 del títol 3 del
Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, el
sistema de selecció serà el de concurs opo-
sició, i existirà a més a més una fase de pràc-
tiques que formarà part del procés selectiu.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.
6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà

l’acte de presentació dels opositors i l’inici
de les proves.

El procediment selectiu començarà el 19
de maig de 2006, a la tarda, en què es re-
alitzarà la prova de coneixements de les dues
llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix
dia es farà pública la qualificació d’aquesta
prova al tauler d’anuncis de la seu dels res-
pectius tribunals. El dia 20 de maig de 2006,
al matí, es realitzarà l’acte de presentació
davant els tribunals i a continuació s’iniciarà
la fase d’oposició. En els procediments d’in-
grés lliure i reserva per a aspirants amb dis-
minucions, l’inici de la fase d’oposició es farà
al matí amb la realització de la primera part
de la primera prova, quan la realització de la
prova pràctica es faci en una sessió d’actu-
ació simultània de tots els aspirants i, en
aquest cas, a la tarda, es realitzarà la sego-
na part de la primera prova, sempre i quan
hi hagi temps suficient per a aquesta.

Les proves de la fase d’oposició es realit-
zaran en dies no lectius i, si en algun tribunal
fos necessari, en divendres lectius i hauran
d’haver finalitzat el 27 de juny de 2006.

Amb anterioritat al 19 de maig de 2006 i
sempre amb set dies naturals d’antelació
com a mínim, la Direcció General de Perso-
nal Docent publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la resolució que
declari aprovada la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos. En aquesta re-
solució hauran de constar els aspirants dis-
tribuïts per tribunals, així com la data, l’hora
i el lloc on es realitzaran la prova de conei-
xements de les dues llengües oficials a
Catalunya, l’acte de presentació dels aspi-
rants i el procediment selectiu.

L’acte de presentació té caràcter perso-
nal i, en conseqüència, l’assistència a
aquest serà obligada. No s’admetran acre-
ditacions ni poders de representació.

El procediment selectiu finalitzarà abans
del 8 de juliol de 2006, llevat que, per cir-
cumstàncies excepcionals, la Direcció Ge-
neral de Personal Docent autoritzi un altre
termini a determinats tribunals.

6.1.2 Citació dels aspirants.
Els aspirants seran convocats per a cada
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part del procediment selectiu mitjançant una
citació única. En seran exclosos els que no hi
compareguin personalment, llevat dels casos
excepcionals de força major degudament jus-
tificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A aquests efectes, els aspirants convocats
per a la realització d’una prova hauran de pre-
sentar-se davant el tribunal en la data i a l’ho-
ra que s’indiquin a la citació, amb el docu-
ment nacional d’identitat els que posseeixin
la nacionalitat espanyola o el document ofi-
cial d’acreditació d’identitat en l’Estat d’ori-
gen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment se-
lectiu, no serà obligatòria la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya dels
anuncis successius de la celebració de la resta
del procediment esmentat. El tribunal farà pú-
blics aquests anuncis en el local on s’estigui
celebrant el procediment selectiu, com a mí-
nim, amb dotze hores d’antelació a l’inici de
l’actuació dels aspirants, si es tracta de la ma-
teixa prova, i amb vint-i-quatre hores d’ante-
lació si es tracta d’una altra prova.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.
En l’ordre d’actuació dels aspirants es tin-

drà en compte el procediment selectiu pel
qual participen i, dins d’aquest, l’actuació la
iniciaran aquells el primer cognom dels quals
comenci per la lletra “P” de conformitat amb
el que disposa la Resolució GAP/3634/2005,
de 27 de desembre (DOGC núm. 4545, de
5.1.2006), per la qual es dóna publicitat al
resultat del sorteig públic per determinar l’or-
dre d’actuació dels aspirants en els proces-
sos selectius que es realitzin durant l’any
2006, per a l’ingrés a la funció pública de la
Generalitat de Catalunya.

A aquests efectes, l’ordre d’actuació dels
aspirants, amb independència de quan es
realitzi la prova de coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya, si escau, serà
el següent: en primer lloc, els aspirants que
participin pel procediment d’accés a un cos
de grup superior, en segon lloc els qui ho
facin pel procediment d’accés a un cos del
mateix grup i complement de destinació, i
en tercer lloc els qui ho facin pel procedi-
ment d’ingrés ll iure, conjuntament amb
aquells que participin per la reserva d’aspi-
rants amb disminucions.

Els tribunals que no disposin d’aspirants
el primer cognom dels quals comenci amb
la lletra esmentada, iniciaran l’ordre d’actu-
ació per la lletra o lletres següents.

El tribunal podrà requerir als aspirants en
qualsevol moment del procediment perquè
acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del
procediment selectiu arriba a coneixement
del tribunal que algun aspirant no reuneix
els requisits exigits per aquesta convocatò-
ria, el president, amb l’audiència prèvia a l’in-
teressat, comunicarà a la Direcció General
de Personal Docent als efectes procedents
les inexactituds o les falsedats formulades
per l’aspirant en la sol·licitud d’admissió als
procediments selectius, amb proposta d’ex-
clusió. En aquest cas, i fins al moment en
què la consellera d’Educació dicti la resolu-
ció corresponent, l’aspirant podrà continu-
ar de manera condicional la seva participa-
ció en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, l’aspirant podrà
interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva notificació, de confor-
mitat amb el que disposa l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

També podran interposar potestativament
recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva notificació, se-
gons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Els tribunals tenen la facultat de poder ex-
cloure del procediment selectiu als aspirants
que realitzin qualsevol actuació de tipus frau-
dulent durant la realització dels exercicis.

6.1.4 Proves d’idiomes moderns.
Les proves corresponents a les especia-

litats d’idiomes moderns en el cos de mes-
tres, en el cos de professors d’ensenyament
secundari i en el cos de professors d’esco-
les oficials d’idiomes s’hauran de realitzar
en l’idioma corresponent, d’acord amb el
que preveu l’article 20.2 del Reial decret
334/2004, de 27 de febrer. La programació
didàctica que han de presentar als tribunals,
segons la base 6.4.1, també haurà de rea-
litzar-se en l’idioma corresponent.

6.2 Prova d’acreditació del coneixement
de la llengua castellana pels aspirants que
no posseeixin la nacionalitat espanyola.

D’acord amb el que estableix l’article 16
del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer,
amb caràcter previ a la realització de les
proves a què es refereix la base 7.4 d’aques-
ta Resolució, els aspirants que participin en
el procediment selectiu i que no posseeixin
la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar
el coneixement de la llengua castellana mit-
jançant la realització d’una prova en la qual
es comprovarà que posseeixen un nivell
adequat de comprensió i expressió oral i
escrita en aquesta llengua.

La prova consistirà en una redacció en
castellà d’un mínim de dues-centes parau-
les i d’una conversa amb el tribunal, i serà
qualificada d’apte o no apte; s’haurà d’ob-
tenir la qualificació d’apte per passar a re-
alitzar la prova de coneixements de les dues
llengües oficials a Catalunya i la fase d’opo-
sició del procediment selectiu, que són las
regulades amb caràcter general a la base
6.3 i 6.4 d’aquesta convocatòria, exceptu-
ant el que fa referència a l’acreditació del
coneixement del castellà. Aquesta qualifica-
ció es farà pública abans de l’inici de la prova
de coneixements de les dues llengües ofi-
cials a Catalunya.

Quedaran exempts de la realització de la
prova prevista en aquesta base els aspirants
que presentin fotocòpia compulsada d’ al-
guns dels títols o certificats que s’indiquen
a continuació:

Diploma d’espanyol (nivell superior) que
estableix el Reial decret 1137/2002, de 31
d’octubre (BOE núm. 268 de 8.11.2002), o
certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves dirigides a l’obten-
ció d’aquest.

Certificat d’aptitud espanyol per estranger
expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Títol de llicenciat en filologia hispànica o
romànica.

Certificació acadèmica en la qual consti
que s’han realitzat a l’Estat espanyol tots
els estudis conduents a l’obtenció de la ti-
tulació al·legada per l’ingrés al cos.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tri-
bunals corresponents disposaran de la rela-
ció d’aspirants exempts de la prova d’acredi-
tació del coneixement de la llengua castellana.

6.3 Prova de coneixements de les dues
llengües oficials a Catalunya, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixe-
ments de les dues l lengües of icials a
Catalunya.

D’acord amb el que estableix el Decret 244/
1991, de 28 d’octubre (DOGC núm. 1524, de
29.11.1991), sobre el coneixement de les dues
llengües oficials per a la provisió de llocs de
treball docents dels centres públics d’ense-
nyament no universitari de Catalunya, depen-
dents del Departament d’Educació, en els pro-
cediments d’ingrés i d’accés els aspirants
hauran d’acreditar el coneixement, tant en
l’expressió oral com en l’escrita, de les dues
llengües oficials a Catalunya mitjançant una
prova de caràcter eliminatori.

Pel que fa a l’expressió escrita, la prova
consistirà en dues redaccions, cada una
d’aquestes d’almenys dues-centes paraules,
una redactada en llengua catalana i l’altra en
llengua castellana. El tribunal proposarà
quatre temes, dos en cada una de les llen-
gües, bé d’actualitat bé relacionats amb la
pràctica docent o amb aspectes didàctics de
l’especialitat corresponent. L’aspirant n’haurà
de triar dos, un per a cada una de les redac-
cions. A més es formularan preguntes de
llengua catalana i de llengua castellana amb
la finalitat de comprovar la competència i el
domini d’estructures morfosintàctiques i del
lèxic per part dels aspirants.

Per a la realització de la prova de les dues
llengües, l’aspirant disposarà d’una hora pel
que fa a l’expressió escrita i de trenta mi-
nuts per a l’expressió oral.

Per a la valoració de l’expressió oral, els
tribunals tindran en compte el nivell demos-
trat pels aspirants en la lectura de les dues
redaccions. Així mateix, els aspirants expo-
saran de manera breu una qüestió plante-
jada pel tribunal o conversaran amb aquest.
La part oral de la prova de las dues llen-
gües es durà a terme immediatament des-
prés de la part escrita de la mateixa prova.

Els aspirants que estan exempts de la re-
alització de la part oral i escrita de la llengua
catalana faran només la part corresponent a
la llengua castellana: una redacció sobre un
tema dels dos proposats pel tribunal i les
preguntes formulades sobre morfosintaxis i
lèxic, disposaran de mitja hora i faran servir la
llengua castellana. La redacció haurà de cons-
tar, almenys, de dues-centes paraules. Pel que
fa a la part oral de llengua castellana, els
aspirants hauran de llegir la redacció en llen-
gua castellana i disposaran de quinze minuts.

Els aspirants que estan exempts de la re-
alització de la part oral i escrita de llengua
castellana faran només la part corresponent
a la llengua catalana: una redacció sobre un
tema de dos proposats pel tribunal i les
preguntes formulades sobre morfosintaxis i
lèxic, disposaran de mitja hora i faran servir
la llengua catalana. La redacció haurà de
constar, almenys, de dues-centes paraules.
Pel que fa a la part oral de la llengua cata-
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lana, els aspirants hauran de llegir la redac-
ció en llengua catalana i disposaran de
quinze minuts.

Les proves de llengua catalana i de llen-
gua castellana seran lliurades als tribunals
per la Direcció General de Personal Docent.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües
oficials.

En la prova de coneixement de les dues llen-
gües oficials a Catalunya cadascun dels as-
pirants serà qualificat pel tribunal d’apte o no
apte. Els aspirants que obtinguin la qualifica-
ció de no apte no podran continuar el proce-
diment selectiu. Aquesta qualificació es farà
pública abans de l’inici de la fase d’oposició.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita
de llengua catalana.

Quedaran exempts de la realització de la
part oral i escrita de llengua catalana els
aspirants que acreditin el coneixement oral
i escrit de la llengua catalana de nivell equi-
valent o superior al certificat de suficiència
de català (C) d’acord amb les correspon-
dències establertes a l’Ordre PRE/228/
2004, de 21 de juny (DOGC núm. 4168, de
6.7.2004), sobre els títols, diplomes i certi-
ficats de coneixement de català de la Se-
cretaria de Política Lingüística.

A aquests efectes, els interessats adjun-
taran a la sol·licitud de participació una fo-
tocòpia compulsada del document acredi-
tatiu corresponent, llevat d’aquells casos en
què aquesta informació consti en el registre
informàtic de personal docent de la Gene-
ralitat. No obstant això, si l’aspirant autorit-
za al Departament d’Educació perquè sol·li-
c i t i ,  en e l  seu nom, e l  cert i f icat  o la
comprovació que acrediti el compliment
d’aquest requisit a la Direcció General de
Política Lingüística o a l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya, el Departament
d’Educació realitzarà aquesta gestió.

Igualment quedaran exempts de la realit-
zació de la prova oral i escrita de la llengua
catalana els aspirants que, sent del cos de
mestres, van accedir al cos esmentat mit-
jançant una convocatòria específica de pla-
ces a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

També quedaran exempts de la realitza-
ció de la prova oral i escrita de llengua
catalana els aspirants que hagin accedit al
cos de professors d’ensenyament secunda-
ri, cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny, cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, cos de professors tècnics de
formació professional i cos de mestres de
taller d’arts plàstiques i disseny, mitjançant
una convocatòria específica de places a la
Comunitat Autònoma de Catalunya realitza-
da a partir de l’any 1991.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita
de la llengua castellana.

Quedaran exempts de la realització de la
prova oral i escrita de la llengua castellana
els aspirants que puguin acreditar alguna de
les següents titulacions expedides a l’Estat
espanyol: una titulació universitària, el títol
de batxillerat, el títol de tècnic especialista
(FP2) o tècnic superior. També en quedaran
exempts els aspirants que acreditin el di-
ploma d’espanyol com a llengua estrange-
ra (nivell superior) o del certificat d’aptitud
en espanyol per a estrangers expedits per
les escoles oficials d’idiomes.

A aquests efectes, els interessats adjun-
taran a la sol·licitud de participació una fo-

tocopia compulsada del document acredi-
tatiu corresponent llevat d’aquells casos en
què aquesta informació consti al registre
informàtic de personal docent del Departa-
ment d’Educació.

Igualment quedaran exempts de la realit-
zació de la prova oral i escrita de llengua
castellana els aspirants que són funcionaris
d’un cos docent de l’Estat espanyol.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la
prova de llengües en les llistes d’admesos
i exclosos.

A la llista provisional d’admesos i exclo-
sos que estableix la base 4.1 d’aquesta con-
vocatòria es faran constar expressament els
aspirants que reuneixen els requisits sufici-
ents del coneixement de la llengua catalana
i de llengua castellana a l’efecte de l’exemp-
ció prevista en aquesta base.

Igualment es farà constar aquesta circum-
stància a la llista definitiva d’admesos i ex-
closos, que es farà pública, d’acord amb el
que estableix la base 4.3 d’aquesta convo-
catòria, una vegada estimades o desestima-
des les reclamacions presentades pels in-
teressats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els
tribunals corresponents disposaran de la
relació d’aspirants exempts de la realitza-
ció de la prova oral i escrita de llengua ca-
talana i de la relació d’aspirants exempts de
la realització de la prova oral i escrita de
llengua castellana.

Els aspirants que hagin tingut la qualifi-
cació d’apte en la prova d’acreditació del
coneixement de llengua castellana, pels que
no posseeixin la nacionalitat espanyola, fa-
ran només la part oral i escrita de llengua
catalana. Si estan exempts d’aquesta tin-
dran la qualificació d’apte en la prova de co-
neixements de les dues llengües oficials a
Catalunya.

Els aspirants que estan exempts tant de
la part oral i escrita de llengua catalana com
de la part oral i escrita de llengua castellana
tindran la qualificació d’apte en la prova de
coneixements de les dues llengües oficials
a Catalunya.

6.4 Fase d’oposició en els procediments
selectius d’ingrés lliure i reserva per a aspi-
rants amb disminucions.

En la valoració d’aquesta fase el tribunal
tindrà en compte els coneixements especí-
fics dels candidats necessaris per impartir
docència, la seva aptitud pedagògica i el do-
mini de les tècniques necessàries per a
l’exercici docent, tot tenint en compte les
pautes i criteris d’avaluació que s’han es-
mentat en la base 5.11.

6.4.1 Proves de la fase d’oposició.
La valoració de tots aquests coneixements

es durà a terme mitjançant la realització per
part de l’aspirant, davant el tribunal, de les
proves eliminatòries següents, segons l’or-
dre que s’esmenta a continuació:

1. Primera prova.
Tindrà per objecte la demostració de co-

neixements específics necessaris per impar-
tir la docència i constarà de dues parts que
seran valorades conjuntament.

Primera part: consistirà en una prova pràc-
tica en la qual s’hauran de realitzar una sèrie
d’exercicis de contingut pràctic propi de cada
especialitat, que permeti comprovar que els
aspirants posseeixen una formació científica
o tecnològica i un domini de les tècniques

de treball necessàries per impartir les àrees,
matèries o crèdits de formació professional
propis de l’especialitat a què opten. En el
plantejament de la prova pràctica els tribu-
nals s’ajustaran a les especificacions, pau-
tes i criteris que s’estableixen a l’ANNEX 3
d’aquesta convocatòria.

L’aspirant elegirà una opció d’entre al-
menys dues de les proposades pel tribunal
i disposarà d’un temps de tres hores per al
desenvolupament d’aquesta part de la pro-
va, excepte que per motiu de les caracte-
rístiques de l’exercici el tribunal determini
una duració diferent.

En les especialitats en què sigui necessari
que els aspirants aportin algun tipus de ma-
terial per a la realització d’aquesta part de la
prova, els tribunals indicaran aquest material
al tauler d’anuncis de la seva seu d’actuació
amb un mínim d’antelació de 72 hores.

Segona part: consistirà en el desenvolupa-
ment, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant
d’entre dos trets a l’atzar pel tribunal dels cor-
responents al temari de l’especialitat.

Per a la realització de la segona part de
la prova els aspirants disposaran de dues
hores.

La primera prova es valorarà de zero a
deu punts.

Per a la seva superació els aspirants
hauran d’obtenir una puntuació mínima en
cadascuna de les parts igual al 25% de les
puntuacions assignades a cadascuna i una
puntuació total resultat de sumar les puntu-
acions corresponents a les dues parts, igual
o superior a cinc punts. La primera part es
valorarà de zero a sis punts i la segona part
de zero a quatre punts.

Finalitzada aquesta primera prova elimi-
natòria, els tribunals faran públiques al tau-
ler d’anuncis del local on aquesta s’hagi
realitzat, la llista amb les puntuacions ob-
tingudes per tots els aspirants. En aquesta
llista figurarà per separat la puntuació ob-
tinguda en cada part de la prova i la total.
Simultàniament, faran pública la llista dels
aspirants que l’hagin superat i que poden
passar a la prova següent.

2. Segona prova.
Tindrà per objecte la comprovació de l’ap-

titud pedagògica de l’aspirant i el seu do-
mini de les tècniques necessàries per a
l’exercici docent i consistirà en la presenta-
ció d’una programació didàctica i en l’ela-
boració i exposició oral d’una unitat didàc-
tica. Per a l’avaluació d’aquesta segona
prova els tribunals tindran en compte les
pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

a) La programació didàctica inclourà la
planificació d’una àrea, matèria o crèdit de
formació professional relacionats amb l’es-
pecialitat per la qual es participa, correspo-
nents a un curs escolar d’un dels nivells o
etapes educatives atribuïts a l’especialitat
emmarcada, si escau, en una programació
del cicle corresponent i la seva elaboració
s’ajustarà al que es disposa a l’ANNEX 6.

L’ordenació curricular està recollida en els
decrets que s’inclouen a l’ANNEX 7.

Els aspirants que superin la primera pro-
va hauran de lliurar l’esmentada programa-
ció al tribunal en la data que aquest deter-
mini, la qual serà comunicada pel tribunal
amb vint-i-quatre hores d’antelació i es
defensarà davant del tribunal en el moment
en què l’aspirant sigui convocat a l’efecte.
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En el moment de la defensa l’aspirant po-
drà utilitzar un exemplar de la programació
aportat per ell mateix. L’aspirant que no
presenti aquesta programació s’entendrà
que renúncia a continuar en el procés se-
lectiu i perdrà tots els drets que a partir
d’aquest moment se’n puguin derivar.

Les programacions de les especialitats
d’idiomes moderns es redactaran íntegra-
ment en l’idioma corresponent.

b) En l’elaboració de la unitat didàctica
s’hauran de concretar els objectius d’apre-
nentatge que es pretenen assolir, els seus
continguts, les activitats d’ensenyament i
aprenentatge que es plantejaran a l’aula i
les activitats corresponents i procediments
d’avaluació corresponents, així com les
possibles adaptacions per a l’atenció de
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cífiques i la seva elaboració s’ajustarà al que
es disposa a l’ANNEX 6.

L’elaboració davant del tribunal i exposi-
ció oral davant d’aquest d’una unitat didàc-
tica podrà estar relacionada, a elecció de
l’aspirant, amb la programació presentada
per l’aspirant o elaborada a partir del temari
oficial de la especialitat. En el primer cas,
l’aspirant escollirà el contingut de la unitat
didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per
ell mateix de la seva programació. En el
segon cas, l’aspirant escollirà el contingut
de la unitat didàctica d’un tema d’entre tres
extrets a l’atzar per ell mateix, del temari
oficial de la especialitat.

L’aspirant disposarà d’una hora per a la ela-
boració de la unitat didàctica durant la qual
podrà consultar el material que cregui oportú,
sense possibilitat de connexió amb l’exterior.

Per a l’exposició de la unitat didàctica
l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar
que consideri oportú, així com un guió que
no excedirà d’un foli i que es lliurarà al tri-
bunal en el moment de finalitzar l’exposició.

El material auxiliar que utilitzi l’aspirant en
ambdós casos l’haurà d’aportar ell mateix.

L’aspirant disposarà d’un període màxim
d’una hora i trenta minuts per a la defensa
oral de la programació, l’exposició de la unitat
didàctica i posterior debat davant el tribunal.

L’aspirant iniciarà la seva exposició amb
la defensa oral de la programació didàctica
presentada, que no podrà excedir de trenta
minuts i a continuació l’exposició de la uni-
tat didàctica.

Finalitzada l’exposició el tribunal podrà
plantejar preguntes o qüestions al candidat
en relació amb el contingut de la seva inter-
venció. Aquest debat tindrà una durada
màxima de quinze minuts.

Els tribunals qualificaran aquesta prova
globalment de zero a deu punts.

Per a la superació de la prova, els aspi-
rants hauran d’obtenir una puntuació igual
o superior a cinc punts.

Finalitzada la prova, els tribunals exposa-
ran en el tauler d’anuncis dels locals on
s’hagi realitzat, la llista amb les puntuaci-
ons obtingudes per tots els aspirants ava-
luats en aquesta prova.

6.4.2 Qualificació de la fase d’oposició.
La qualificació corresponent a la fase

d’oposició serà la mitjana aritmètica de les
puntuacions obtingudes en les proves que
la integren, sempre que aquestes hagin es-
tat superades.

Els tr ibunals exposaran en el tauler

d’anuncis dels locals on s’hagi realitzat, la
llista amb les puntuacions obtingudes en la
fase d’oposició pels aspirants que hagin
superat les dues proves.

6.5 Fase d’oposició en el procediment
selectiu d’accés a un cos de grup superior.

Aquesta fase consisteix en la superació
d’una prova que constarà de dues parts que
seran valorades conjuntament.

Primera part: consistirà en la realització
d’un exercici de contingut pràctic propi de
cada especialitat i que permeti comprovar
que els aspirants posseeixen una formació
científica i un domini de les tècniques de
treball necessàries per impartir les àrees o
matèries pròpies de l’especialitat a què
opten. En el seu plantejament els tribunals
s’ajustaran a les especificacions, pautes i
criteris que s’estableixen a l’ANNEX 4
d’aquesta convocatòria.

L’aspirant elegirà una opció d’entre tres de
les proposades pel tribunal i disposarà d’un
temps de tres hores per al desenvolupament
d’aquesta part de la prova, excepte que per
motiu de les característiques de l’exercici el
tribunal determini una duració diferent.

Segona part: consistirà en l’exposició oral
i en sessió pública d’un tema triat per l’as-
pirant d’entre sis extrets per sorteig dels
corresponents al temari de l’especialitat.

En aquesta exposició l’aspirant donarà
una visió dels trets fonamentals del tema
triat, fent referència a la relació del tema amb
el currículum establert pel Departament
d’Educació i, d’acord amb el cicle o curs
lliurement escollit per ell, completarà l’ex-
posició amb el plantejament didàctic del
tema indicant, en qualsevol cas, els objec-
tius, continguts, activitats d’ensenyament,
aprenentatge i avaluació, així com els recur-
sos necessaris per al seu desenvolupament.

El tribunal podrà plantejar preguntes o
qüestions als candidats en relació amb el
contingut de la seva intervenció, durant un
temps màxim de quinze minuts.

En finalitzar l’exposició oral, l’aspirant efec-
tuarà la lectura de la part pràctica, si escau,
i lliurarà al tribunal el guió, la bibliografia i els
documents de suport que cregui conveni-
ents, d’acord amb el contingut de la prova.

L’aspirant disposarà de dues hores per a
la seva preparació durant las quals en podrà
consultar el material que cregui oportú, sen-
se possibilitat de connexió amb l’exterior.

Per a l’exposició del tema l’aspirant dis-
posarà d’un temps màxim de quaranta-cinc
minuts i podrà utilitzar el material auxiliar que
consideri oportú, així com un guió que no
excedirà d’un foli i que es lliurarà al tribunal
en el moment de finalitzar l’exposició.

El material auxiliar que utilitzi l’aspirant
l’haurà d’aportar ell mateix.

Per a l’avaluació d’aquesta prova els tribu-
nals aplicaran els criteris i pautes esmenta-
des a la base 5.11 d’aquesta convocatòria.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de
zero a deu punts. Per a la seva superació
caldrà obtenir una puntuació mínima de
quatre punts, sent requisit necessari haver-
se presentat a les dues parts de la prova, i
per a la seva valoració s’atendrà als conei-
xements sobre la matèria i als recursos di-
dàctics i pedagògics dels aspirants.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els
tribunals faran públiques al tauler d’anuncis
del local on aquesta s’hagi realitzat, la llista

de les puntuacions obtingudes per tots els
aspirants. Els aspirants que la superin, ac-
cediran a la fase de concurs.

6.6 Fase d’oposicions en el procediment
selectiu d’accés a un cos del mateix grup i
nivell de complement de destinació.

Aquesta fase consisteix en la superació
d’una prova que tindrà diferent contingut
segons s’opti a la mateixa o diferent espe-
cialitat de què siguin titulars en el seu cos
d’origen. Aquesta prova s’ajustarà al que es
disposa a continuació:

a) Per als que optin a la mateixa especi-
alitat de què siguin titulars en el seu cos
d’origen, la prova consistirà en una exposi-
ció oral, seguida d’un debat, d’una progra-
mació didàctica elaborada per l’aspirant
d’acord amb el que s’estableix a la base
6.4.1 segona prova apartat a).

L’aspirant disposarà, com a màxim, d’una
hora per a l’exposició de la programació. La
duració del debat no podrà excedir de quin-
ze minuts.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de
zero a deu punts. Per a la seva superació
caldrà obtenir una puntuació mínima de
quatre punts. Els aspirants que la superin,
accediran a la fase de concurs.

b) Per als quals optin a una especialitat
diferent de què siguin titulars en el seu cos
d’origen, la prova constarà de dues parts:

Primera part: consistirà en un exercici de
contingut pràctic que necessàriament hau-
rà de tenir relació amb el contingut del te-
mari respectiu i el nivell d’ensenyament a
impartir i que permeti comprovar que els as-
pirants posseeixen una formació científica i
un domini de les tècniques de treball neces-
sàries per impartir les àrees o matèries prò-
pies de l’especialitat a què opten. En el seu
plantejament s’ajustaran a les especificaci-
ons, pautes i criteris que s’estableixen a
l’ANNEX 5 d’aquesta convocatòria.

L’aspirant escollirà una opció d’entre tres
de les proposades pel tribunal i disposarà
d’un temps de quatre hores per al desen-
volupament d’aquesta part de la prova,
excepte que per motiu de les característi-
ques de l’exercici el tribunal determini una
duració diferent.

Segona part: consistirà en l’exposició oral
i en sessió pública d’un tema triat per l’as-
pirant d’entre sis extrets per sorteig dels
corresponents al temari de l’especialitat.

En aquesta exposició l’aspirant donarà
una visió dels trets fonamentals del tema
triat, fent referència a la relació del tema amb
el currículum establert pel Departament
d’Educació i, d’acord amb el cicle o curs
lliurement escollit per ell, completarà l’ex-
posició amb el plantejament didàctic del
tema indicant, en qualsevol cas, els objec-
tius, continguts, activitats d’ensenyament,
aprenentatge i avaluació així com els recur-
sos necessaris per al seu desenvolupament.

El tribunal podrà plantejar preguntes o
qüestions als candidats en relació amb el
contingut de la seva intervenció, durant un
temps màxim de quinze minuts.

En finalitzar l’exposició oral, l’aspirant efec-
tuarà la lectura de la part pràctica, si escau,
i lliurarà al tribunal el guió, la bibliografia i els
documents de suport que cregui conveni-
ents, d’acord amb el contingut de la prova.

L’aspirant disposarà de dues hores per a
la seva preparació durant la qual podrà con-
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sultar el material que cregui oportú, sense
possibilitat de connexió amb l’exterior.

Per a l’exposició del tema l’aspirant dis-
posarà d’un temps màxim de quaranta-cinc
minuts i podrà utilitzar el material auxiliar que
consideri oportú, així com un guió que no
excedirà d’un foli i que es lliurarà al tribunal
en el moment de finalitzar l’exposició.

El material auxiliar que utilitzi l’aspirant
l’haurà d’aportar ell mateix.

Per a l ’avaluació de les dues parts
d’aquesta prova els tribunals aplicaran els
criteris i pautes esmentades a la base 5.11
d’aquesta convocatòria.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de
zero a deu punts. Per a la seva superació
caldrà obtenir una puntuació mínima de
quatre punts, sent requisit necessari haver-
se presentat a les dues parts de la prova, i
per a la seva valoració s’atendrà als conei-
xements sobre la matèria i als recursos di-
dàctics i pedagògics dels aspirants.

6.7 Normes comunes a la fase d’oposi-
ció.

6.7.1 Lectura pública dels exercicis.
Totes les proves d’exposició oral i de lec-

tura dels exercicis davant els tribunals tin-
dran caràcter públic en la forma que deter-
mini cada tribunal, a excepció d’aquelles
especialitats en les quals la naturalesa dels
exercicis no faci recomanable la lectura.

En aquelles proves escrites en les quals
no es requereixi l’exposició oral per l’aspi-
rant o lectura davant el tribunal, s’haurà de
garantir l’anonimat dels aspirants.

6.7.2 Qualificació de les proves.
En cadascuna de les proves que consti-

tueixen la fase d’oposició, en el procediment
d’ingrés lliure, o en la prova de valoració de
coneixements, en els procediments d’accés
a altres cossos docents, la puntuació de
cada aspirant en aquesta fase serà la mit-
jana aritmètica de les qualificacions de tots
els membres assistents al tribunal. Quan hi
hagi una diferència de tres o més enters
entre les puntuacions que hagin atorgat els
membres dels tribunals als aspirants en
qualificar-los de zero a deu punts en seran
excloses les qualificacions màxima i míni-
ma i es calcularà la puntuació mitjana entre
la resta de puntuacions. En el cas que hi
hagi més d’un membre que hagi atorgat la
qualificació màxima o mínima només s’ex-
clourà una única qualificació màxima o mí-
nima. Aquest criteri d’exclusió s’aplicarà una
única vegada, encara que pugui continuar
havent-hi una diferència de tres o més en-
ters en les puntuacions dels membres as-
sistents al tribunal no excloses.

En el procediment d’ingrés lliure i en la
reserva per a aspirants amb disminucions,
una vegada qualificades les dues primeres
parts de la primera prova de zero a deu
punts pels membres dels tribunals, i feta la
mit jana ar itmètica de les puntuacions
d’aquesta, tal com es preveu en aquest
apartat, el resultat es reduirà a 6 punts i a
4 punts tal com preveu la base 6.4.1.

Les mitjanes aritmètiques de les qualifi-
cacions abans esmentades atorgades pels
membres del tribunal es calcularan amb una
aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

6.7.3 Temaris.
En els procediments selectius d’ingrés i

accés als cossos de funcionaris docents
seran d’aplicació els temaris a què es refe-

reixen els ANNEXos de les ordres que es
relacionen a continuació:

a) ANNEX 1 de l’Ordre de 9 de setembre
de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), pel
que fa a les especialitats del cos de mestres.

b) ANNEX 1 de l’Ordre d’1 de febrer de
1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a
les especialitats d’administració d’empre-
ses, anàlisi i química industrial, assessoria i
processos d’imatge personal, construccions
civils i edificacions, formació i orientació
laboral, hoteleria i turisme, informàtica, in-
tervenció sociocomunitària, organització i
gestió comercial, organització i processos
de manteniment de vehicles, organització i
projectes de fabricació mecànica, proces-
sos de diagnòstic clínic i productes ortopro-
tètics, processos sanitaris, processos i mit-
jans de comunicació, processos i productes
d’arts gràfiques, processos i productes de
fusta i mobles, sistemes electrònics, siste-
mes electrònics i automàtics del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari.

c) ANNEX 2 de l’Ordre d’1 de febrer de
1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a
les especialitats de cuina i pastisseria,
equips electrònics, estètica, fabricació i
instal·lació de fusteria i mobles, instal·lacions
i manteniment d’equips tèrmics i de fluids,
instal·lacions electrotècniques, laboratori,
manteniment de vehicles, mecanització i
manteniment de màquines, oficina de pro-
jectes de construcció, perruqueria, proce-
diment de diagnòstic clínic i ortoprotètics,
procediments sanitaris i assistencials, pro-
cessos comercials, processos de gestió ad-
ministrativa, producció en arts gràfiques,
serveis a la comunitat, sistemes i aplicaci-
ons informàtiques, tècniques i procediments
d’imatge i so del cos de professors tècnics
de formació professional.

d) ANNEX 6 de l’Ordre de 9 de setembre
de 1993 (BOE de 21.9.1993), pel que fa a
les especialitats d’alemany, espanyol per a
estrangers, francès i anglès dels cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes.

e) ANNEX de l’Ordre de 19 de novembre
de 2001 (BOE núm. 313, de 31.12.2001) per
a l’especialitat de japonès del cos de pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes.

f) ANNEX 7 de l’Ordre de 5 de març 2003
(BOE núm. 56, 6.3.2003), per a l’especiali-
tat de llengua basca del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes.

g) ANNEX de l’Ordre d’1 de juny de 1995
(DOGC núm. 2062, 14.6.1995), per a l’es-
pecialitat de català del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes.

6.7.4 Funcionaris d’organismes interna-
cionals.

De conformitat amb el que determina el
Reial decret 182/1993, de 5 de febrer (BOE
núm. 46, de 23.2.1993), els aspirants que
tinguin la condició de funcionari d’organis-
mes internacionals i tinguin la nacionalitat
espanyola, quedaran exempts de la realit-
zació d’aquelles proves que la Comissió
Permanent d’Homologació, creada per l’es-
mentat Reial decret, consideri que tenen
com a objecte l’acreditació de coneixements
ja exigits per ocupar els seus llocs de tre-
ball d’origen en l’organisme internacional
corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d’ho-
mologació prevista a l’article 7 del Reial
decret 182/1993, de 5 de febrer, caldrà

adjuntar-la a la sol·licitud de participació en
el procediment selectiu o, amb caràcter
excepcional, caldrà lliurar-la al tribunal as-
signat a l’aspirant amb anterioritat a l’inici
de les corresponents proves.

Els aspirants que es puguin acollir al que
es determina en aquesta base i quedin
exempts de la realització d’alguna prova,
seran valorats en la prova corresponent amb
la qualificació mínima exigida en la convo-
catòria per a superar-la.

D’altra banda, els interessats podran renun-
ciar a la qualificació mínima i realitzar la prova
esmentada en igualtat de condicions que la
resta d’aspirants que participen pel procedi-
ment d’ingrés lliure. La renúncia en qüestió
haurà de ser formulada amb anterioritat a l’inici
de les proves del procediment selectiu.

6.8 Fase de concurs.
6.8.1 Al·legació de mèrits davant el tri-

bunal.
Fent ús del full d’autobarem que una ve-

gada començat el procés selectiu estarà a
disposició dels aspirants als serveis territori-
als i a la seu central del Departament d’Edu-
cació i que també es podrà imprimir a través
de la pàgina d’Internet del Departament
d’Educació: http://www.gencat.net/educa-
cio, els aspirants que hagin superat la fase
d’oposició al·legaran en sessió pública, co-
municada amb vint-i-quatre hores d’antela-
ció pels tribunals, tots els mèrits que consi-
derin oportuns, d’acord amb el procediment
pel qual participen i segons els barems que
es publiquen als ANNEXOS 1 i 2 d’aquesta
convocatòria, i lliuraran al tribunal els docu-
ments justificatius corresponents, juntament
amb el full esmentat. Només es podran pun-
tuar els mèrits que s’al·leguin en la sessió
pública convocada pel tribunal, els quals hau-
ran de ser degudament justificats mitjançant
la documentació que es determina en els AN-
NEXOS citats.

Pel que fa a l’acreditació de l’experiència
docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l’AN-
NEX 1) i de l’antiguitat (apartat 1.1 de l’AN-
NEX 2) els tribunals rebran la informació
relativa al temps de serveis prestats en
centres dependents del Departament d’Edu-
cació de la Direcció General de Personal
Docent una vegada aquests hagin fet públi-
ques les puntuacions de les proves o de la
prova de la fase d’oposició i la faran pública
a la seu dels respectius tribunals on esti-
guin assignats els aspirants.

6.8.2 Qualificació de la fase de concurs.
L’assignació de la puntuació que corres-

pongui als aspirants en aquesta fase es por-
tarà a terme pels corresponents tribunals.

La qualificació de la fase de concurs
s’aplicarà únicament als aspirants que ha-
gin superat la fase d’oposició.

6.8.3 Fase de concurs.
Després de la publicació de les qualifica-

cions de la fase d’oposició, els tribunals
faran públics els resultats de la valoració dels
mèrits, per apartats i subapartats, al tauler
d’anuncis del local on es realitzi el procedi-
ment selectiu, i obriran un termini de qua-
ranta vuit hores a comptar des del moment
de la publicació per a la presentació de
reclamacions davant el president del tribu-
nal, o de nova documentació justificativa de
mèrits al·legats en la sol·licitud de partici-
pació, sempre que aquests hagin estat
perfeccionats fins a la data de finalització
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del termini de presentació de sol·licituds de
participació.

Un cop estimades o desestimades les re-
clamacions presentades, o admesa o no la
nova documentació justificativa aportada,
els tribunals faran públics els resultats de la
valoració definitiva dels mèrits de tots els
aspirants que hagin realitzat la fase d’opo-
sició. Contra aquesta resolució els interes-
sats podran interposar recurs d’alçada da-
vant la directora general de Personal
Docents, en el termini d’un mes, segons el
que preveuen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

6.8.4 Recuperació de la documentació
presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació pre-
sentada pels aspirants s’efectuarà en el lloc,
la data i l’hora que els tribunals fixin, llevat
que es produeixi reclamació per part d’al-
gun aspirant; en aquest cas, els tribunals
podran retenir-la a efectes de comprovació
o prova. En cap cas no es retornarà el full
d’autobarem. Quan no hi hagi cap reclama-
ció per part d’algun aspirant i no s’hagi
retirat la documentació en el termini asse-
nyalat pel tribunal, s’entendrà que els aspi-
rants renuncien a la seva recuperació, tant
davant el propi tribunal com davant altres
òrgans de l’Administració Educativa. Un cop
retirada la documentació, els aspirants no
podran efectuar cap reclamació pel que fa
a aquest aspecte.

—7 Superació del concurs oposició i se-
lecció dels aspirants per a la realització de
la fase de pràctiques

7.1 Procediments d’ingrés lliure i reser-
va per a aspirants amb disminucions.

Superaran el concurs oposició i seran se-
leccionats per a la realització de la fase de
pràctiques els aspirants als quals, havent
estat qualificats d’apte en la prova de conei-
xement de les dues llengües oficials a
Catalunya, sens perjudici de les exempcions
que preveuen les bases 6.3.2 i 6.3.3 d’aques-
ta convocatòria, una vegada ordenats segons
la puntuació global assignada de conformi-
tat amb el que disposa l’article 25 del Reial
decret 334/2004, de 27 de febrer, els cor-
respongui un número d’ordre igual o inferior
al nombre de places convocades per a ca-
dascun d’aquests procediments, en el cor-
responent cos i especialitat.

Per tal d’obtenir la puntuació global, les
comissions de selecció ponderaran en dos
terços la puntuació obtinguda en la fase
d’oposició i en un terç la puntuació obtin-
guda en la fase de concurs. La puntuació
global esmentada serà la suma de les pun-
tuacions obtingudes en les dues fases, una
vegada realitzades les dues ponderacions
abans esmentades.

7.2 Procediment d’accés a un cos do-
cent de grup superior.

Superaran el concurs oposició els aspi-
rants que, havent estat qualificats d’apte en
la prova de coneixement de les dues llen-
gües oficials a Catalunya, sens perjudici de
les exempcions que preveuen les bases
6.3.2 i 6.3.3 d’aquesta convocatòria, obtin-
guin almenys quatre punts en la valoració
de la prova sempre que, ordenats segons
la suma de les puntuacions obtingudes en
la valoració dels mèrits i en la prova, els cor-

respongui un número d’ordre igual o inferi-
or al nombre de places reservades per
aquest procediment.

Els aspirants que havent estat qualificats
d’apte en la prova de coneixements de les
dues llengües oficials a Catalunya, sens
perjudici de les exempcions que preveuen
les bases 6.3.2 i 6.3.3 d’aquesta convoca-
tòria, obtinguin almenys quatre punts en la
valoració de la prova sempre que estiguin
ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya,
places del cos i especialitat als que acce-
deixen i hagin optat per continuar en les
mateixes no consumiran plaça i, per tant, el
nombre de places per aquest procediment
s’augmentarà en el mateix nombre que els
aspirants amb aquests requisits.

7.3 Procediment d’accés a un cos del
mateix grup i complement de destinació.

Superaran el concurs oposició els aspi-
rants que, havent estar qualificats d’apte en
la prova de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya, sens perjudici de les
exempcions previstes a la base 6.3 d’aquesta
convocatòria, obtinguin almenys quatre punts
en la valoració de la prova sempre que, or-
denats segons la suma de les puntuacions
obtingudes en la valoració dels mèrits i en la
prova, els correspongui un número d’ordre
igual o inferior al nombre de places reserva-
des per aquest procediment.

7.4 Actuació de les comissions de se-
lecció i publicació de les llistes d’aspirants
seleccionats.

De conformitat amb el que estableix la
base 5.9 d’aquesta convocatòria, correspon
a les comissions de selecció l’agregació i la
ponderació, si escau, de les puntuacions cor-
responents a les diferents fases dels proce-
diments selectius, l’ordenació dels aspirants
d’acord amb les puntuacions globals obtin-
gudes i la declaració dels aspirants que ha-
gin superat aquests procediments selectius.

A aquests efectes, les comissions de se-
lecció i els tribunals tindran en compte el
que tot seguit es disposa:

7.4.1 Agregació de les puntuacions.
Al termini de la realització de la fase

d’oposició, els tribunals trametran a les co-
missions de selecció la relació d’aspirants
que han superat aquesta fase i també els
resultats que han obtingut aquests en la
valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació correspo-
nent, en el cas del procediment lliure, o
sense aquesta, en el cas del procediment
d’accés a un cos docent de grup superior
o del procediment d’accés a un cos del
mateix grup i complement de destinació, les
comissions de selecció agregaran les pun-
tuacions de la fase de concurs als aspirants
que hagin superat la fase d’oposició, els
ordenaran segons les puntuacions globals
obtingudes i determinaran els aspirants que
han superat els corresponents procediments
d’acord amb el que estableixen les bases
7.1 i 7.2 d’aquesta convocatòria.

7.4.2 Criteris per resoldre els empats.
En cas que en procedir a l’ordenació dels

aspirants d’acord amb les puntuacions glo-
bals obtingudes es produeixin empats, la
comissió de selecció els resoldrà atenent
successivament els criteris següents:

Per a aquells aspirants que participen pel
procediment d’ingrés lliure i reserva per a
aspirants amb disminucions:

a) Puntuació més alta en la fase d’opo-
sició.

b) Puntuació més alta en cadascun dels
exercicis de la fase d’oposició, per l’ordre
en què s’hagin realitzat.

c) Puntuació més alta en els apartats del
barem dels mèrits, per l’ordre en què
aquests figuren en la convocatòria.

d) Puntuació més alta en els subapartats
del barem dels mèrits, per l’ordre en què
aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l’empat, tenint en
compte els quatre apartats anteriors, es re-
alitzarà una prova complementària davant
la comissió de selecció consistent en el des-
envolupament per escrit d’un tema tret a
l’atzar per la comissió de selecció d’entre
els que formen el temari de l’especialitat,
durant un temps màxim d’una hora.

Per a aquells aspirants que participen pel
procediment d’accés a un cos de grup
superior i per a aquells aspirants que parti-
cipen pel procediment d’accés a un cos del
mateix grup i complement de destinació:

a) Puntuació més alta en la prova.
b) Puntuació més alta en els apartats dels

barems dels mèrits, per l’ordre en què
aquests figuren a la convocatòria.

c) Puntuació més alta en la valoració dels
subapartats del barem dels mèrits, per l’ordre
en què aquests figuren a la convocatòria.

En cas de continuar l’empat, tenint en
compte els apartats anteriors, es realitzarà
una prova complementària davant la comis-
sió de selecció consistent en la realització
d’un exercici de caràcter pràctic a escollir
per l’aspirant d’entre dos proposats per la
comissió de selecció, durant un temps
màxim d’una hora.

7.4.3 Acumulació de places vacants en
el procediment d’accés.

En el moment de determinar els aspirants
seleccionats en el procediment d’ingrés lliu-
re, les comissions de selecció acumularan,
si escau, a les places assignades inicialment
per aquest procediment totes les places que
hagin quedat vacants en el procediment
d’accés a un cos de grup superior o a un
cos del mateix grup, tenint en compte que
els aspirants que, havent estat qualificats
d’apte en la prova de coneixements de les
dues llengües oficials a Catalunya, sens
perjudici de les excepcions que preveuen
les bases 6.3.2 i 6.3.3 d’aquesta convoca-
tòria, obtinguin almenys quatre punts en la
valoració de la prova sempre que estiguin
ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya,
places del cos i especialitat als quals acce-
deixen i hagin optat per continuar en les
mateixes, no consumiran plaça i, per tant,
el nombre de places per aquest procediment
s’augmentarà en el mateix nombre que els
aspirants amb aquests requisits que supe-
rin totes les proves.

7.4.4 Nombre màxim d’aprovats.
En cap cas les comissions de selecció po-

dran declarar que ha superat el procediment
selectiu un nombre d’aspirants superior al
número de places vacants assignades, de
la manera que estableix la base 5.14.

7.4.5 Exposició pública de les llistes d’as-
pirants seleccionats.

Cada comissió de selecció farà pública
per cada procediment la llista d’aspirants se-
leccionats.

Dins de cadascuna d’aquestes llistes, els
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aspirants s’ordenaran tenint en compte el
que estableixen les bases anteriors.

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes
úniques d’aspirants seleccionats.

El Departament d’Educació publicarà al
DOGC les llistes úniques d’aspirants selec-
cionats, per cossos i especialitats, així com
a la pàgina d’Internet del Departament d’Edu-
cació: http://www.gencat.net/educacio.

En aquesta llista figuraran, en primer lloc,
els aspirants que hagin accedit des de cos-
sos del mateix grup i nivell de complement
de destinació, a continuació els aspirants que
hagin accedit des de cossos docents de grup
diferent, i finalment la resta d’aspirants que
hagin superat el procediment selectiu.

7.4.7 Exempcions i renúncies.
L’exempció de la realització de la fase de

pràctiques o la renúncia als drets derivats de
la participació en el procediment selectiu no
podrà suposar modificació del nombre de
places assignades a la resta d’aspirants.

—8 Presentació de documents dels aspi-
rants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.
En el termini de vint dies naturals a comp-

tar de l’endemà de la publicació al DOGC
de la llista d’aspirants seleccionats a què fa
referència la base 7.3.6 d’aquesta convo-
catòria, aquests hauran de presentar a la
Direcció General de Personal Docent (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) per
qualsevol dels mitjans que assenyala l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit
per a l’ingrés al cos o certificació acadèmi-
ca original o, en tot cas, fotocòpia compul-
sada acreditativa d’haver realitzat tots els
estudis necessaris per a la seva expedició,
amb indicació de la convocatòria en què es
van acabar.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’haurà d’ad-
juntar també la fotocòpia compulsada del
rebut acreditatiu del pagament dels drets
d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal-
drà adjuntar la corresponent homologació o
bé la credencial de reconeixement de la titu-
lació per a l’exercici de la professió de mestre
o de professor d’educació secundària.

b) Exclusivament per als que han acce-
dit al cos de professors d’ensenyament se-
cundari, certificació acreditativa d’haver
superat el període acadèmic del títol d’es-
pecialització didàctica, fotocòpia compulsa-
da del certificat d’aptitud pedagògica o del
títol professional d’especialització didàctica
o, si escau, documentació justificativa acre-
ditativa de l’exempció d’aquest requisit
segons el que estableix la base 2.2.2.b)
d’aquesta convocatòria.

Quan en substitució del títol d’especialit-
zació didàctica s’al·legui experiència docent
efectiva, s’acreditarà aquest fet mitjançant
certificació expedida pel secretari amb el
vistiplau del director del centre, o pel cap
del Servei de Personal Docent del servei
territorial corresponent si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal i l’especialitat.

Si l’experiència docent al·legada s’ha ad-
quirit en un centre privat, l’esmentada certi-
ficació haurà de ser expedida pel director del
centre, amb el vistiplau de la Inspecció d’Edu-

cació, o pel secretari del servei territorial cor-
responent o bé pel secretari del Col·legi de
Doctors i Llicenciats o d’altre col·legi profes-
sional, sempre que aquesta certificació pu-
gui ser emesa d’acord amb els seus esta-
tuts, fent-hi constar, en tot cas, l’especialitat.

De conformitat amb el que estableix la base
2.2.2.b) d’aquesta convocatòria, queden
exempts de presentar aquest document els
mestres i els llicenciats en pedagogia, i els
aspirants que participin per les especialitats
de tecnologia i psicologia i pedagogia del cos
de professors d’ensenyament secundari.

c) Dues fotocòpies del document nacio-
nal d’identitat (DNI). En el cas de ser naci-
onal d’un estat membre de la Unió Europea,
caldrà presentar dues fotocòpies del docu-
ment acreditatiu de la seva nacionalitat o, si
hi manca, dues fotocòpies del passaport.
En qualsevol dels casos, el document acre-
ditatiu haurà de ser vigent.

d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de
no patir cap malaltia ni estar afectat per li-
mitació física o psíquica que sigui incompa-
tible amb l’exercici de les funcions corres-
ponents al cos i a l’especialitat a què opta,
expedit per qualsevol metge de família dels
centres d’atenció primària.

e) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat, mitjançant expedient dis-
ciplinari, del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques, segons
el model que figura com a ANNEX 8 a aques-
ta convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posse-
eixin la nacionalitat espanyola hauran de pre-
sentar declaració jurada o promesa de no
estar sotmesos a sanció disciplinària o con-
demna penal que impossibiliti l’accés a la
funció pública en el seu estat d’origen, se-
gons el model que figura com a ANNEX 8 a
aquesta convocatòria.

f) Els aspirants que hagin manifestat la
seva condició de persones amb disminuci-
ons que no hagin participat per la reserva
per a aspirants amb disminucions i que
hagin demanat alguna adaptació del lloc de
treball hauran de presentar el dictamen que
s’esmenta a la base 2.3 d’aquesta convo-
catòria. Als efectes de l’obtenció d’aquest
dictamen, si l’aspirant va autoritzar a l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) la seva tramesa al Departament d’
Educació mitjançant la sol·licitud de partici-
pació en la convocatòria, ja no l’haurà de
presentar. En qualsevol cas, tant si l’aspi-
rant va fer aquesta autorització com si no la
va fer, rebrà aquest dictamen sense neces-
sitat que faci cap sol·licitud específica per a
la seva obtenció. No obstant això, si fos
necessari, l’aspirant serà convocat pel cen-
tre d’atenció a disminuïts (CAD), dependent
de l’ICASS, que li correspongui.

Els aspirants que hagin participat per a la
reserva per a aspirants amb disminucions no
hauran de presentar aquests dictàmens ja
que els tribunals, on ja els van presentat el
dia de l’acte de presentació, els trametran a
la Direcció General de Personal Docent.

8.2 Documents dels que ja són funcio-
naris de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari
públic de carrera en situació de servei actiu
estaran exempts de justificar documental-
ment les condicions i els requisits ja demos-

trats per obtenir el seu nomenament ante-
rior i hauran de presentar, en aquest cas:

a) Una certificació o full de serveis del de-
partament o organisme del qual depenguin,
on es consignaran expressament les dades
següents:

Indicació del cos al qual pertany, especi-
alitat, número del registre personal assignat
i si es troba en servei actiu.

Nombre d’anys com a funcionari de car-
rera.

Lloc i data de naixement.
Títol acadèmic i data d’expedició.
b) Dues fotocòpies del document nacio-

nal d’identitat (DNI), vigent en el moment de
la presentació.

c) Document acreditatiu d’haver superat
el període acadèmic necessari per a l’ob-
tenció del títol d’especialització didàctica,
certificat d’aptitud pedagògica o títol pro-
fessional d’especialització didàctica, si no
està exempt d’aquest requisit.

Quan les certificacions o els fulls de ser-
veis es refereixin als professors que han par-
ticipat pel procediment d’accés a cossos
docents de grup superior o del mateix grup
i nivell de complement de destinació, aques-
tes reflectiran expressament que els aspirants
reuneixen tots els requisits que s’exigeixen
per participar per aquest procediment.

Quan a les certificacions no es pugui fer
constar alguna de les dades assenyalades
a l’anterior apartat a) perquè no figuren als
expedients personals dels interessats,
aquests hauran de trametre separadament
el document que l’acrediti, tal com assenya-
la la base anterior.

8.3 Opció retributiva.
Els aspirants que hagin superat el proce-

diment selectiu i estiguin prestant serveis a
l’Administració com a funcionaris de carre-
ra, interins o personal laboral, sens perjudi-
ci de la situació administrativa o laboral que
d’acord amb la normativa vigent els corres-
pongui, hauran de formular per escrit mit-
jançant sol·licitud adreçada a la Direcció
General de Personal Docent, si així ho con-
sideren, l’opció relativa a les seves retribu-
cions, de conformitat amb el que preveu el
Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE
núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial
decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm.
52, d’1.3.2003), pel qual es fixen les retri-
bucions dels funcionaris en pràctiques.

8.4 Exclusió dels aspirants que no pre-
sentin la documentació.

Els qui, dins el termini fixat, i llevat dels
casos de força major, no presentin la docu-
mentació requerida, o bé aquells respecte
dels quals s’observi, a partir de la revisió de
la seva documentació, que els manca algun
dels requisits assenyalats a la base 2
d’aquesta convocatòria, no podran ser no-
menats funcionaris de carrera, sens perju-
dici de la responsabilitat en què hagin po-
gut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial de participació.

—9 Nomenament de funcionaris en pràc-
tiques i adjudicació de destinacions provi-
sionals

9.1 Nomenament i assignació de desti-
nació provisional.

Els aspirants que superin la primera pro-
va del procediment selectiu hauran de pre-
sentar una sol·licitud de destinació provisi-
onal d’acord amb el model que figuri en
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l’ANNEX corresponent de la resolució de la
Direcció General de Personal Docent que
estableixi el procediment d’adjudicació de
destinacions provisionals per al curs 2006-
2007, en el moment en què siguin convo-
cats pel tribunal.

Els aspirants que hagin prestat serveis do-
cents durant el curs 2005-2006 en el De-
partament d’Educació i hagin presentat
sol·licitud de destinació com a interins se-
gons el procediment establert a la resolució
abans esmentada no han de presentar una
nova sol·licitud de destinació, llevat de que
voluntàriament vulguin presentar una nova
sol·licitud com a funcionaris en pràctiques
segons el que es reguli a la resolució de la
Direcció General de Personal Docent.
Aquesta sol·licitud substituirà a la presen-
tada com a personal interí.

El Departament d’Educació nomenarà
funcionaris en pràctiques els aspirants se-
leccionats que reuneixin les condicions re-
querides per a l’ingrés o l’accés al cos res-
pectiu i que no estiguin exempts de la seva
realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud
expressa d’incorporar-se a la fase de pràc-
tiques.

Aquests aspirants hauran de realitzar les
pràctiques preferentment a les destinacions
de la mateixa especialitat per la qual han
superat el procediment selectiu que, en oca-
sió de vacant, els adjudiqui la Direcció
General de Personal Docent. La data de
presa de possessió a la destinació adjudi-
cada serà l’1 de setembre de 2006. Els qui
en el termini dels cinc dies següents al de
les dates esmentades no s’incorporin a les
destinacions adjudicades, s’entendrà que
renuncien a tots els drets que els puguin cor-
respondre per la seva participació en el
procediment selectiu.

Als aspirants seleccionats, se’ls adjudi-
carà destinació a mesura que es vagin pro-
duint vacants, tenint en compte el número
d’ordre obtingut a la llista única. Tal com
s’estableix a l’article 8 del Decret 66/1999,
de 9 de març, els aspirants seleccionats per
la reserva d’aspirants amb disminucions tin-
dran dret preferent per escollir vacants en-
tre els seleccionats del procediment d’ingrés
lliure, i d’acord amb el que disposi el dicta-
men que en cada cas ha d’haver emès
l’equip multiprofessional quant a la seva ca-
pacitat per desenvolupar les funcions prò-
pies del lloc de treball per al qual ha estat
seleccionat.

9.2 Opcions.
Els aspirants seleccionats en el procedi-

ment selectiu per a l’ingrés al mateix cos en
convocatòries corresponents a diferents ad-
ministracions educatives hauran d’optar per
una d’aquestes, de manera que renuncia-
ran a tots els drets que els puguin corres-
pondre per la seva participació en la resta.
En el cas de no realitzar aquesta opció, l’ac-
ceptació del primer nomenament s’enten-
drà com a renúncia tàcita en les restants.

Els aspirants que hagin estat seleccionats
per a dos cossos hauran d’efectuar l’opció
corresponent per a la realització de la fase
de pràctiques en un d’aquests, mitjançant
una sol·licitud que es presentarà davant la
Direcció General de Personal Docent, i se’ls
ajornarà la realització de la fase de pràcti-
ques de l’altre cos fins a l’inici del curs
següent.

Els aspirants seleccionats per més d’una
especialitat del mateix cos, realitzaran la fase
de pràctiques en un lloc de treball corres-
ponent a una de les especialitats i en cas
de ser declarats aptes en la fase de pràc-
tiques esmentada, ingressaran en el cos per
a totes les especialitats superades en el
procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin
exempts de la realització de la fase de pràc-
tiques perquè han accedit pel procediment
d’accés a un cos de grup superior o a un
cos del mateix grup i nivell de complement
de destinació i aquells que acreditin haver
prestat serveis, com a mínim, durant un curs
escolar com a funcionaris docents de car-
rera podran optar, no obstant això, per ser
nomenats funcionaris en pràctiques, i incor-
porar-se a la destinació adjudicada, i que-
dar exempts de l’avaluació d’aquesta. Els
aspirants que s’acullin a l’opció esmentada
hauran de romandre en aquesta situació fins
al nomenament com a funcionari de carre-
ra. Els qui no realitzin l’opció de ser nome-
nats funcionaris en pràctiques romandran en
els seus cossos d’origen fins que se’ls no-
meni funcionari de carrera amb la resta d’as-
pirants seleccionats de la seva promoció.

9.3 Règim jurídic.
Des del moment del nomenament com a

funcionaris en pràctiques fins al nomena-
ment com a funcionaris de carrera, el règim
juridicoadministratiu dels aspirants selecci-
onats serà el de funcionaris en pràctiques,
sempre que estiguin ocupant un lloc de tre-
ball docent. En tot cas, la seva incorporació
a la realització de les pràctiques es produi-
rà en ocasió de vacant.

9.4 Caràcter provisional de les destina-
cions.

Les destinacions que s’adjudiquin als as-
pirants seleccionats per a la realització de
la fase de pràctiques tindran caràcter pro-
visional i, en funció de les necessitats del
servei, correspondran a les places vacants
de l’especialitat per la qual han superat el
procediment selectiu.

9.5 Obligació de participació en els con-
cursos de trasllat fins a obtenir una desti-
nació definitiva.

Els aspirants seleccionats del cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, que es
nomenin funcionaris en pràctiques, així com
aquells que, com que estan exempts de la
realització de la fase de pràctiques, han fet
l’opció de romandre en els seus cossos
d’origen, queden obligats a participar en els
successius concursos de provisió de llocs
de treball docents que es convoquin, fins a
obtenir la seva primera destinació definitiva
en centres de Catalunya, en la forma que
determinin les convocatòries respectives. En
el cas dels aspirants seleccionats del cos
de mestres l’obligació de participar en els
concursos de provisió de llocs de treball serà
a partir del moment en què siguin nome-
nats funcionaris de carrera.

No obstant això, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 9 del Decret 67/1996, de
20 de febrer, i l’article 36.6 del Reial decret
334/2004, de 27 de febrer, pels quals es
regula l’adscripció dels mestres al primer
cicle de l’ensenyament secundari obligato-
ri, restaran exceptuats del que es disposa
al paràgraf anterior els qui, procedint del cos
de mestres, accedeixin al cos de professors

d’ensenyament secundari i es trobin pres-
tant serveis en la mateixa especialitat, amb
caràcter definitiu, en el primer cicle de l’en-
senyament secundari obligatori en l’àmbit
de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Es consideren igualment inclosos en les
excepcions que figuren en aquesta base els
funcionaris del cos de professors tècnics de
formació professional que accedeixin a algu-
na especialitat corresponent al cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, que esti-
guin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc
de treball de la mateixa especialitat i que optin
per romandre en el mateix lloc de treball que
estiguin ocupant amb caràcter definitiu.

Aquests aspirants, de conformitat amb el
que disposa l’article 60.1 del Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, seran confir-
mats a la destinació que estiguin ocupant,
un cop s’aprovi l’expedient del corresponent
procediment selectiu i siguin nomenats fun-
cionaris de carrera del cos de professors
d’ensenyament secundari.

—10 Fase de pràctiques
10.1 Lloc i duració.
La fase de pràctiques serà tutelada, forma-

rà part del procés selectiu i tindrà per objecte
la valoració de l’aptitud per a la docència dels
aspirants que han estat seleccionats.

Es realitzarà a les destinacions provisionals
que els hagin estat adjudicades, mitjançant
l’exercici de la funció docent amb validesa
acadèmica. La durada de la fase de pràcti-
ques serà de sis mesos però amb un període
d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat
docent. Si hi ha hagut absències justificades
d’algun aspirant, aquest període mínim s’hau-
rà de completar abans que la comissió qua-
lificadora emeti la seva qualificació. El desen-
volupament de la fase de pràctiques estarà
determinat per la resolució de la Direcció
General de Personal Docent que la reguli.

10.2 Activitats de formació.
La fase de pràctiques podrà incloure ac-

tivitats d’inserció en el lloc de treball i de
formació, programades per les comissions
qualificadores. Aquestes comissions podran
sol·licitar als aspirants un informe final per
tal que valorin les dificultats que han trobat
i els suports rebuts en el desenvolupament
de la seva activitat.

10.3 Avaluació.
Finalitzada la fase de pràctiques, les comis-

sions qualificadores avaluaran a cadascun dels
aspirants nomenats funcionaris en pràctiques
amb la qualificació d’apte o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspi-
rants, les comissions tindran en compte els
criteris que es determinin en la resolució de
regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas,
els informes del professor tutor, del director i
de l’inspector del centre on l’aspirant hagi
realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels
responsables de les activitats de formació
programades. En el cas dels professors d’en-
senyament secundari, la tutorització de les
pràctiques correspondrà al cap del departa-
ment on hagi estat assignat el funcionari en
pràctiques, sempre que el cap de departa-
ment sigui un funcionari del mateix cos que
l’aspirant. En el cas de no ser-ho, sempre que
sigui possible, la tutorització correspondrà a
un altre professor del departament que sigui
del mateix cos que l’aspirant.

Els aspirants que siguin declarats no
aptes podran incorporar-se amb els aspi-
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rants seleccionats a la promoció següent per
repetir, per una única vegada, la realització
de la fase de pràctiques. Els que no s’in-
corporin per repetir la realització de la fase
de pràctiques o aquells que siguin decla-
rats no aptes una segona vegada perdran
tots els drets al seu nomenament com a
funcionari de carrera, mitjançant una reso-
lució motivada de la Direcció General de
Personal Docent, segons el que estableix
l’article 31 del Reial decret 334/2004, de 27
de febrer.

10.4 Exempts de l’avaluació.
Quedaran exempts de l’avaluació de la

fase de pràctiques els qui hagin prestat
serveis almenys un curs escolar com a fun-
cionaris docents de carrera, d’acord amb el
que disposa l’article 30 del Reial decret 334/
2004, de 27 de febrer.

—11 Nomenament de funcionaris de car-
rera

Un cop acabada la fase de pràctiques, el
Departament d’Educació publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la re-
solució per la qual es declarin aptes en la
fase de pràctiques i aprovats en el procedi-
ment selectiu els aspirants que havien estat
nomenats funcionaris en pràctiques d’acord
amb el que s’estableix a la base 9.1
d’aquesta convocatòria.

També es farà el tràmit necessari perquè
el Ministeri d’Educació i Ciència nomeni fun-
cionaris de carrera dels cossos correspo-
nents als aspirants que hagin superat la fase
de pràctiques, així com als exempts de la
seva realització. El nomenament tindrà efec-
tes des del dia de l’inici del curs escolar
següent a aquell en què varen ser nome-
nats funcionaris en pràctiques.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

—12 Obligatorietat de participació en
aquesta convocatòria

El personal acollit a les mesures per im-
pulsar i millorar les condicions laborals del
professorat interí i substitut que s’establei-
xen a la disposició transitòria primera del
Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la
regulació de la borsa de treball per prestar
serveis com a personal interí docent, modi-
ficat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost,
està obligat a presentar-se a les proves
d’oposicions convocades pel Departament
d’Educació, per alguna de les especialitats

per a les quals estigui capacitat. S’entén que
aquesta obligació es dóna si es convoquen
especialitats del nivell educatiu en què la
persona estigui treballant en aquest curs, de
manera que per a especialitats convocades
d’un altre nivell educatiu la concurrència en
aquesta convocatòria s’entén com a volun-
tària. Aquesta participació voluntària o per
una especialitat diferent de les quals tingui
acreditades en la borsa de treball amb la
capacitació corresponent, donarà satisfac-
ció a l’obligació de presentar-se a les opo-
sicions. La obligatorietat esmentada anteri-
orment no es dóna, en cap cas, respecte
de les persones que tinguin cinquanta-cinc
anys o més d’edat en finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds en aquesta con-
vocatòria.

El fet de no presentar-se en aquesta con-
vocatòria quan s’hi estigui obligat a concór-
rer suposarà la renúncia a les garanties que
es preveuen a la disposició transitòria pri-
mera del Decret 133/2001, de 29 de maig,
modif icat pel Decret 172/2005, de 23
d’agost.

A aquests efectes, s’entén que la perso-
na interessada s’ha de presentar en aques-
ta convocatòria realitzant al menys, la pri-
mera prova de la fase d’oposició (tant la part
pràctica com la part teòrica).

Barcelona, 26 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Barem per al procediment d’ingrés lliure

Únicament seran valorats els mèrits per-
feccionats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de
participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per
més d’un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més
de 10 punts per la valoració dels seus
mèrits.

—1 Experiència docent prèvia (màxim
5,0000 punts)

1.1 Per cada any d’experiència docent
en especialitats del cos al qual opta l’aspi-
rant, en centres públics, 1,0000 punt.

Documents justificatius: quan l’experièn-
cia docent s’hagi prestat en centres depen-
dents del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i així consti infor-
mat al registre informàtic d’aquest no serà
necessari presentar cap justificació atès que
aquesta informació la rebrà cada tribunal de
la Direcció General de Personal Docent una
vegada aquests hagin fet públiques les pun-
tuacions de les proves o de la prova de la
fase d’oposició i la faran pública a la seu
dels respectius tribunals on estiguin assig-
nats els aspirants. En d’altres casos foto-
còpia compulsada dels nomenaments o
contractes, o certificació expedida pel se-
cretari del centre amb el vistiplau del direc-
tor d’aquest, o pel cap del Servei de Perso-
nal Docent del servei territorial corresponent,
fent-hi constar l’especialitat, la data de pre-
sa de possessió i de cessament i el número
de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.2 Per cada any d’experiència docent en
especialitats de cossos diferents al qual opta
l’aspirant, en centres públics, 0,5000 punts.

Documents justificatius: quan l’experièn-
cia docent s’hagi prestat en centres depen-
dents del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i així consti infor-
mat al registre informàtic d’aquest, no serà
necessari presentar cap justificació atès que
aquesta informació la rebrà cada tribunal de
la Direcció General de Personal Docent una
vegada aquests hagin fet públiques les pun-
tuacions de les proves o de la prova de la
fase d’oposició i la faran pública a la seu
dels respectius tribunals on estiguin assig-
nats els aspirants. En d’altres casos foto-
còpia compulsada dels nomenaments o
contractes, o certificació expedida pel se-
cretari del centre amb el vistiplau del direc-
tor d’aquest, o pel cap del Servei de Perso-
nal Docent del servei territorial corresponent,
fent-hi constar l’especialitat, la data de pre-
sa de possessió i de cessament i el número
de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.3 Per cada any d’experiència docent
en especialitats del mateix nivell educatiu
que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant,
en altres centres, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació expe-
dida pel director del centre corresponent
amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació
o pel secretari dels serveis territorials cor-
responents, o bé pel secretari del Col·legi
de Doctors i Llicenciats o d’altres col·legis
professionals, sempre que aquesta certifi-
cació pugui ser emesa d’acord amb els seu
estatuts.

1.4 Per cada any d’experiència docent
en especialitats de diferent nivell educatiu
que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant,
en altres centres, 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificació expe-
dida pel director del centre corresponent,
amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació,
o pel secretari del servei territorial correspo-
nent, o bé pel secretari del Col·legi de Doc-
tors i Llicenciats o d’altres col·legis professi-
onals, sempre que aquesta certificació pugui
ser emesa d’acord amb els seus estatuts.

S’entén per centres públics els centres in-
tegrats en la xarxa pública de centres cre-
ats i sostinguts per les Administracions
educatives.

Als efectes d’aquest apartat 1 només es
tindran en compte un màxim de cinc anys,
cadascun dels quals haurà de ser valorat
només per un dels subapartats anteriors.

Així mateix, no podran acumular-se les
puntuacions corresponents als apartats
anteriors quan els serveis s’hagin prestat si-
multàniament en més d’un centre docent.

Només es valoraran els serveis prestats
en els ensenyaments que correspon impar-
tir a cossos regulats en la Llei orgànica de
qualitat de l’educació.

Per cada mes se sumaran les puntuaci-
ons següents:

En el subapartat 1.1: 0,0833 punts.
En el subapartat 1.2: 0,0416 punts.
En el subapartat 1.3: 0,0416 punts.
En el subapartat 1.4: 0,0208 punts.
Els serveis prestats a l’estranger s’acre-

ditaran mitjançant certificats expedits pels
ministeris d’educació dels països respectius,
en els quals s’han de fer constar el temps
de prestació de serveis i el caràcter de
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centre públic o privat, el nivell educatiu i la
matèria impartida. Els certificats esmentats
hauran de presentar-se traduïts al castellà
o al català.

Els serveis prestats a l’estranger seran va-
lorats pel subapartat que correspongui se-
gons les dades que contingui el certificat.

—2 Formació acadèmica (màxim 5,0000
punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·-
legat: sempre que el títol al·legat es corres-
pongui amb el nivell de titulació exigit amb
caràcter general per a l’ingrés en el cos
(doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, per
a cossos docents de grup A, o diplomat
universitari, enginyer tècnic o arquitecte
tècnic, per a cossos docents de grup b),
màxim 1,5000 punts.

Es valorarà exclusivament la nota mitjana
de l’expedient acadèmic del títol exigit amb
caràcter general i al·legat per a l’ingrés al
cos tal i com a continuació s’indica:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000
punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000
punts.

Quan les notes estiguin expressades en va-
lors de 0 a 4, s’ha aplicarà la següent equiva-
lència:

D’1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.
De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en aquells casos en què
a la certificació acadèmica no figurin les
expressions numèriques completes, s’apli-
caran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-

pedient acadèmic, en aquells casos en què
a la certificació acadèmica figurin les assig-
natures amb diferent valor de crèdits s’hau-
rà de fer el càlcul de la mitjana fent prè-
viament l ’adaptació percentual de les
puntuacions d’acord amb el crèdits que té
cada assignatura. En aquests casos s’hau-
rà de fer la ponderació i el càlcul de la nota
mitjana d’acord amb el que s’estableix a
continuació:

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació d’aprovat x 5.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació d’excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació de matrícula d’honor x 10.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació de convalidació x 5.

S=Sumatori de les multiplicacions

T=Total de crèdits exigits per a l’obtenció del títol

Nota mitjana: S

T

En el cas que a l’expedient acadèmic s’hi
faci constar tant la qualificació literal com la

numèrica, es tindrà només en consideració
aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o d’apte seran equivalents a 5 punts.

Si en l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda en cursar l’assigna-
tura segons l’antic pla d’estudis.

En cap cas, per a l’obtenció de la nota
mitjana de l’expedient acadèmic, es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes final de carrera, tesines o
qualificacions anàlogues.

En el cas que no s’aporti la corresponent
certificació acadèmica personal, però es
presenti fotocòpia compulsada del títol o de
la certificació d’abonament de drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988), es considerarà que l’aspirant va
obtenir la nota mitjana d’aprovat.

2.2 Doctorat i premis extraordinaris:
2.2.1 Per posseir el t í tol de doctor,

1,0000 punt.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica o fotocòpia compulsada del títol de
doctor o, en tot cas, de la certificació d’abo-
nament dels drets d’expedició d’aquest,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.2.2 Per haver obtingut premi extraor-
dinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries:
Es valoraran les titulacions universitàries

de caràcter oficial en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos, com s’indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer
cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats
equivalents, així com pels estudis correspo-
nents al primer cicle d’una llicenciatura, ar-
quitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d’aspirants a cossos de funci-
onaris docents de grup B no es valoraran
per aquest apartat, en cap cas, el primer
títol o estudis d’aquesta naturalesa que
presenti l’aspirant.

En el cas d’aspirants a cossos de funci-
onaris docents de grup A, no es valoraran
per aquest apartat, en cap cas, el títol o
estudis d’aquesta naturalesa necessaris per
l’obtenció del primer títol de llicenciat, en-
ginyer o arquitecte que presenti l’aspirant.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests, d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon
cicle.

Per als estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats equivalents,
1,0000 punt.

En el cas d’aspirants a cossos de funci-
onaris docents de grup A, no es valoraran
per aquest apartat, en cap cas, el títol o
estudis d’aquesta naturalesa necessaris per

l’obtenció del primer títol de llicenciat, en-
ginyer o arquitecte que presenti l’aspirant i
que al·legui com a requisit.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i de tots els que
s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

2.4 Titulacions d’ensenyament de règim
especial i de formació professional especí-
fica.

Es valoraran les titulacions corresponents
a ensenyaments de règim especial atorga-
des per les escoles oficials d’idiomes i con-
servatoris professionals i superiors de mú-
sica i escoles d’art així com les de la
formació professional específica, sempre
que no hagi estat al·legada com a requisit
per a l’ingrés o, en el seu cas, no hagin estat
necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

Es valoraran de la forma següent:
2.4.1 Per cada titulació de grau mitjà de

música i dansa dels conservatoris professi-
onals i superiors de música, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests, d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4.2 Per cada certificat d’aptitud d’es-
coles oficials d’idiomes: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada dels títols
al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superi-
or d’arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat aca-
dèmic on consti que ha superat els estudis
necessaris per a l’obtenció del títol o foto-
còpia compulsada d’aquest.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic supe-
rior de formació professional: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat aca-
dèmic on consti que ha superat els estudis
necessaris per a l’obtenció del títol o foto-
còpia compulsada d’aquest.

—3 Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)
3.1 Per cada curs de formació i perfec-

cionament superat, relacionat amb l’espe-
cialitat a què s’opta o amb l’organització
escolar, les noves tecnologies aplicades a
l’educació, la didàctica, la psicopedagogia
o la sociologia de l’educació, convocat per
administracions públiques amb plenes com-
petències educatives o per universitats, o
activitats incloses al pla de formació perma-
nent organitzades per ent i tats col· la-
boradores amb el Departament d’Educació
a partir del curs 1989-1990, o activitats re-
conegudes pel Departament d’Educació:

3.1.1 No inferior a 30 hores: 0,2000 punts.
3.1.2 No inferior a 100 hores: 0,4000 punts.
Exclusivament per a l’especialitat de mú-

sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
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hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Als efectes del subapartat 3.1.1, es po-
dran acumular els cursos no inferiors a vint
hores que compleixin els requisits que s’es-
pecifiquen en aquest apartat.

En cap cas podran ser valorats per aquest
apartat 3.1 els cursos realitzats per a l’ob-
tenció d’un títol o certificat acadèmic.

3.2 Pel diploma de mestre de català o
pel certificat del nivell D de la Junta Perma-
nent de Català o pel certificat d’aptitud en
llengua catalana de l’Escola Oficial d’Idio-
mes o per altres certificats, diplomes, acre-
ditacions o títols declarats equivalents per
la Direcció General de Política Lingüística,
0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del diploma, certificat o títol corres-
ponent.

3.3 Exclusivament per a l’especialitat
d’educació física, per tenir la qualificació
d’esportista d’alt nivell, d’acord amb el Reial
decret 1856/1995, de 17 de novembre,
0,4000 punts.

Documents justificatius: certificat de l’or-
ganisme competent en què consti expres-
sament la qualificació d’esportista d’alt ni-
vell.

ANNEX 2

Barem per a la valoració dels mèrits en el
procediment d’accés a un cos de grau su-
perior i en el procediment d’accés a un cos
del mateix grup i nivell de complement de
destinació

Únicament seran valorats els mèrits per-
feccionats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de par-
ticipació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per
més d’un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més
de 10 punts en la valoració dels seus mè-
rits.

—1 Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)
1.1 Antiguitat.
Per cada any de serveis prestats com a

funcionari de carrera del cos des del qual
s’aspira a l’accés, 0,5000 punts, fins a un
màxim de 4,0000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0416 punts.
En el cas de funcionaris que participin pel

procediment d’accés a un cos de grup su-
perior, només es valoraran per aquest sub-
apartat els anys com a funcionari de carre-
ra prestats en el cos des del qual s’aspira
l’accés que sobrepassin els sis exigits com
a requisit.

Documents justificatius: quan els serveis
s’hagin prestat en centres dependents del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya i així consti informat al regis-
tre informàtic d’aquest no serà necessari
presentar cap justificació atès que aquesta
informació la rebrà cada tribunal de la Di-
recció General de Personal Docent una

vegada aquests hagin fet públiques les
puntuacions de les proves o de la prova de
la fase d’oposició i la faran pública a la seu
dels respectius tribunals on estiguin assig-
nats els aspirants. En d’altres casos full de
serveis on consti la durada real dels serveis
prestats.

1.2 Exercici de funcions específiques
(màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a di-
rector d’un centre docent públic o d’un
servei educatiu o professor delegat en sec-
cions de formació professional o cap d’es-
tudis en extensions de batxillerat, 0,3000
punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments corresponents
on consti la data de presa de possessió, de
cessament o, si escau, de la continuïtat en
el càrrec, o certificació expedida pel cap del
Servei de Personal Docent del servei terri-
torial corresponent.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap
d’estudis, secretari, coordinador pedagògic,
cap d’estudis adjunt, cap de residència o
altres òrgans unipersonals de govern d’un
centre docent públic, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada dels nomenaments corresponents
on consti la data de presa de possessió, de
cessament o, si escau, de la continuïtat en
el càrrec, o certificació expedida pel cap del
Servei de Personal Docent del servei terri-
torial corresponent.

1.2.3 Per cada any portant a terme fun-
cions corresponents a la Inspecció d’Edu-
cació, 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa on consti la data de presa de pos-
sessió, de cessament o, si escau, de la
continuïtat en el càrrec.

1.2.4 Per cada any desenvolupant tas-
ques en un lloc de treball de l’Administració
educativa, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació del
cap de personal corresponent on consti la
data de presa de possessió, de cessament
o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

—2 Cursos de formació i perfeccionament
(màxim 3,0000 punts)

2.1 Per cada curs de formació i perfec-
cionament superat, relacionat amb l’espe-
cialitat a què s’opta o amb l’organització
escolar, les noves tecnologies aplicades a
l’educació, la didàctica, la psicopedagogia
o la sociologia de l’educació, convocat per
administracions públiques amb plenes com-
petències educatives o per universitats, o
activitats incloses al pla de formació perma-
nent organitzades per ent i tats col· la-
boradores amb el Departament d’Educació
a partir del curs 1989-1990, o activitats re-
conegudes pel Departament d’Educació.

2.1.1 No inferior a 30 hores: 0,2500 punts
(màxim 1,2500 punt).

2.1.2 No inferior a 100 hores: 0,5000
punts (màxim 1,7500 punts).

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en

qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Als efectes del subapartat 2.1.1, es po-
dran acumular els cursos no inferiors a vint
hores que compleixin els requisits que s’es-
pecifiquen en aquest apartat.

En cap cas podran ser valorats per aquest
apartat 2.1 els cursos realitzats per a l’ob-
tenció d’un títol o certificat acadèmic.

—3 Mèrits acadèmics i altres mèrits (mà-
xim 3,0000 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000
punts).

3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·-
legat per a l’accés al cos:

Es valorarà exclusivament la nota mitjana
de l’expedient acadèmic del títol exigit amb
caràcter general i al·legat per a l’accés al
cos, tal i com s’indica a continuació:

Fins a 6 punts: 1,0000 punt.
Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts:

1,2500 punts.
Superior a 7,50 punts: 1,5000 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en aquells casos en què
a la certificació acadèmica no figurin les
expressions numèriques completes, s’apli-
caran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-

pedient acadèmic, en aquells casos en què
a la certificació acadèmica figurin les assig-
natures amb diferent valor de crèdits s’hau-
rà de fer el càlcul de la mitjana fent prè-
viament l ’adaptació percentual de les
puntuacions d’acord amb el crèdits que té
cada assignatura. En aquests casos s’hau-
rà de fer la ponderació i el càlcul de la nota
mitjana d’acord amb el que s’estableix a
continuació:

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació d’aprovat x 5.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació d’excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació de matrícula d’honor x 10.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la
qualificació de convalidació x 5.

S=Sumatori de les multiplicacions

T=Total de crèdits exigits per a l’obtenció del títol

Nota mitjana: S

T

En el cas que a l’expedient acadèmic es
faci constar tant la qualificació literal com la
numèrica, es tindrà només en consideració
aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o d’apte seran equivalents a 5 punts.

Si en l’expedient acadèmic es recull l’ex-
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pressió assignatura adaptada, caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda en cursar l’assigna-
tura segons l’antic pla d’estudis.

En cap cas per a l’obtenció de la nota mit-
jana de l’expedient acadèmic es tindran en
consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s’aporti la corresponent
certificació acadèmica personal, però es
presenti fotocòpia compulsada del títol o de
la certificació d’abonament de drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988, es considerarà que l’as-
pirant va obtenir la nota mitjana d’aprovat.

3.1.2 Per posseir el t í tol de doctor,
0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol de
doctor o, en tot cas, de la certificació d’abo-
nament de drets d’expedició d’aquest,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:
Es valoraran les titulacions universitàries

de caràcter oficial en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos, com s’indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de pri-
mer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats
equivalents, així com pels estudis correspo-
nents al primer cicle d’una llicenciatura, ar-
quitectura o enginyeria, 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests, d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon
cicle.

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats equivalents,
0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i de tots els que
s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

3.1.4 Pel diploma de mestre de català o
pel certificat D de la Junta Permanent de
Català o pel certificat d’aptitud de la llen-
gua catalana de l’Escola Oficial d’Idiomes o
per d’altres certificats, diplomes, acredita-
cions o títols declarats equivalents per la Di-
recció General de Polít ica Lingüística,
0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del diploma, certificat o títol corres-
ponent.

3.1.5 Titulacions d’ensenyament de rè-
gim especial.

Es valoraran les titulacions corresponents
a ensenyaments de règim especial atorga-
des per les escoles oficials d’idiomes i con-
servatoris professionals i superiors de mú-
sica, com s’indica a continuació:

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de mú-
sica i dansa dels conservatoris professio-
nals i superiors de música, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests, d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.5.2 Certificats d’aptitud d’escoles ofi-
cials d’idiomes: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadè-
mica o fotocòpia dels títols al·legats com a
mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abo-
nament dels drets d’expedició d’aquests,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.2 Publicacions, participació en projec-
tes educatius i mèrits artístics (màxim
1,5000 punts).

3.2.1 Per publicacions relacionades amb
l’especialitat del cos a què opta o amb la
didàctica general (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els exemplars
corresponents.

3.2.2 Per participació en projectes edu-
catius (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: certificació eme-
sa per l’òrgan responsable.

3.2.3 Per premis en exposicions o con-
cursos (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els programes,
crítiques i, si escau, l’acreditació d’haver ob-
tingut premis.

ANNEX 3

Especificacions, pautes i criteris per a la
prova pràctica per a les especialitats del
procediment d’ingrés lliure i reserva per
aspirants amb disminucions

COS DE MESTRES

Especialitat: audició i llenguatge.
La prova consistirà en la resolució d’un

supòsit pràctic contextualitzat triat per l’as-
pirant entre tres que li presentarà el tribu-
nal.

La resolució del supòsit comportarà l’ela-
boració d’una proposta fonamentada que
desenvolupi els diferents àmbits d’interven-
ció del mestre especialista en el centre:

Actuacions específiques amb alumnes
amb problemes de parla, llenguatge i co-
municació contemplant les diferents moda-
litats d’intervenció; les estratègies metodo-
lògiques; la p lani f icació d’act iv i tats i
materials didàctics.

Col·laboració en els processos d’ense-
nyament-aprenentatge.

Treball plurisdisciplinar en el centre i l’en-
torn.
Durada: 3 hores.

Especialitat: educació especial: pedagogia
terapèutica.

La prova consistirà en la resolució d’un
supòsit pràctic contextualitzat triat per l’as-
pirant entre tres que li presentarà el tribu-
nal.

La resolució del supòsit comportarà l’ela-
boració d’una proposta fonamentada que
desenvolupi els diferents àmbits d’interven-
ció del mestre especialista en el centre:

Actuacions específiques amb alumnes
amb necessitats educatives específiques
contemplant les diferents modalitats d’inter-
venció; les estratègies metodològiques; la
planificació d’activitats i materials didàctics.

Col·laboració en els processos d’ense-
nyament-aprenentatge.

Treball pluridisciplinar en el centre i l’en-
torn.
Durada: 3 hores.

Especialitat: educació infantil.
La prova consistirà en la resolució d’un

supòsit contextualitzat, triat per l’aspirant
entre tres que presentarà el tribunal. La
resolució del supòsit consistirà en fer la
justificació teòrica i la formulació d’una pro-
posta pràctica concreta.
Durada: 3 hores.

Especialitat: educació primària, anglès.
La prova consistirà en la resolució d’un

supòsit triat per l’aspirant entre tres que pre-
sentarà el tribunal. La resolució de cada
supòsit comportarà:

Traducció a l’anglès sense diccionari d’un
text o textos amb un total de paraules entre
200 i 250 en català o castellà de nivell es-
tàndard.

Resposta en anglès a dues qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.
Durada: 3 hores.

Especialitat: educació primària, educació fí-
sica.

La prova consistirà en:
Es resoldrà un supòsit pràctic triat entre

tres propostes. Es plantejaran situacions
d’ensenyament-aprenentatge habituals en
les sessions de classe d’educació física,
contextualitzades en un centre d’educació
primària amb les característiques que s’in-
dicaran.

La pràctica consistirà a formular propos-
tes que ofereixin solucions adequades a les
qüestions plantejades, que caldrà argumen-
tar i justificar.

S’haurà de demostrar el coneixement i
domini de les tècniques de treball necessà-
ries per impartir docència.
Durada: 3 hores.

Especialitat: educació primària, música.
La prova constarà dels següents apartats:
a) Interpretació, amb instrument (aportat

per l’aspirant en cas que no sigui el piano),
d’una obra musical elegida pel tribunal d’en-
tre 2 proposades lliurement pel candidat.
L’obra ha de ser una peça sencera o un mo-
viment, mai una fracció més petita. La du-
rada de la interpretació no superarà els 4
minuts. En el cas dels opositors que triïn
cant, interpretaran l’obra a capella o acom-
panyant-se amb un instrument.

b) Interpretació vocal d’una cançó facili-
tada pel tribunal. L’aspirant tindrà 20 minuts
per preparar la peça que serà interpretada
dues vegades sense acompanyament d’ins-
trument; la segona vegada, a més a més de
la interpretació, se haurà d’acompanyar amb
un gest que indiqui l’entrada, la pulsació, el
caràcter i el final de la cançó. Es podrà dis-
posar d’un diapasó de forquilla aportat per
l’aspirant.

c) Anàlisi de la partitura d’una cançó
aportada pel tribunal (formal, estilística, di-
nàmica, textual, melodicotemàtica i rítmica)
i la seva aplicació pedagògica. S’ha de fer
referència als objectius didàctics, contin-
guts, activitats d’ensenyament-aprenentat-
ge, activitats d’avaluació, interdisciplinarie-
tat, competències bàsiques, temporització
i recursos materials. Cal fer un especial
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esment a les activitats d’ensenyament-apre-
nentatge tot indicant l’ordre que es preveu
i l’atenció a la previsible diversitat de l’alum-
nat, tot justificant la proposta feta.

Aquest darrer apartat de l’anàlisi de la par-
titura d’una cançó es realitzarà en sessió
única i tindrà una durada màxima d’1 hora
i 30 minuts.

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

Especialitat: administració d’empreses.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Procés comptable de les operacions eco-
nòmiques i financeres, confecció de llibres
i registres de comptabilitat, i elaboració dels
Comptes Anuals, aplicant el Pla General
Comptable. Tractament informàtic del pro-
cés comptable.

Càlcul de costos i punt mort.
Anàlisi econòmica i financera.
Formalització de les obligacions fiscals.
Previsions de tresoreria, control de plans

pressupostaris, i gestió i control de tresore-
ria.

Càlcul d’operacions financeres, i gestió de
pagaments i cobraments.

Selecció d’inversions.
Mitjans de finançament amb clients, pro-

veïdors i institucions financeres.
Anàlisi i contractació de serveis i/o pro-

ductes financers i/o d’assegurances, i for-
malització de documentació.

Anàlisi econòmica i financera de valors
mobiliaris.

Selecció de personal, formalització i re-
gistre de documents de contractació, quan-
tificació de retribucions i de cotitzacions a
la Seguretat Social, gestió de la documen-
tació de personal als organismes públics, i
planificació d’activitats de formació.

Anàlisi i gestió d’un servei d’auditoria.
Tramitació d’assumptes, expedients o re-

clamacions, en l’Administració pública, i for-
malització de documentació.

Gestió de les comunicacions internes i ex-
ternes, tant orals com escrites, de l’empre-
sa.

Atenció al públic i protocol.
Organització d’entrevistes, reunions, es-

deveniments corporatius, viatges nacionals
i internacionals. Càlcul de costos d’actes i
reunions, i control del temps.

Elaboració i/o valoració d’un projecte em-
presarial.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-

ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: anàlisi i química industrial.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Representació esquemàtica i anàlisis d’un
procés de fabricació.

Activitats d’organització i gestió de la qua-
litat en les indústries de la família química i
en el laboratori d’anàlisi i control.

Processos de fabricació dels productes
farmacèutics, de plàstics i cautxús i de
pastes, papers i cartrons.

Activitats de control d’emissions a l’at-
mosfera i el tractament d’aigües residuals.

Organització/realització d’anàlisis per mè-
todes químics i instrumentals.

Organització/realització d’assajos i deter-
minacions microbiològiques.

Determinació i realització d’anàlisis i as-
sajos de control de qualitat de diferents pro-
ductes i materials.

Elaboració d’un preparat o forma farma-
cèutica.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: assessoria i processos d’imat-
ge personal.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Identificació i descripció: dels compo-
nents d’un cosmètic i la seva funció, la for-
ma cosmètica esperada segons la formula-
ció donada, el tipus de cosmètic i/o la funció
per la qual ha estat dissenyat.

Resolució d’un o més supòsits pràctics,
on davant d’una sèrie de manifestacions o
característiques donades, cal determinar: el
diagnòstic, l’etiologia, els protocols d’apli-
cació (incloent cosmetologia i aparatologia
a emprar), la determinació de paràmetres de
qualitat del mateix, la previsió davant deter-
minades desviacions i la durada prevista.

Identificació i interpretació d’imatges on
es mostren ítems relacionats amb el temari
de l’especialitat.

Resolució de exercicis relacionats amb
l’aparatologia emprada a l’especialitat, in-
cloent la identificació del principi de funci-
onament, uti l ització, contraindicacions,
manteniment i control de qualitat.

Descripció de tècniques i processos re-
lacionats amb l’especialitat.

Resolució de qüestions referents a l’or-
ganització i desenvolupament d’esdeveni-
ments i/o espectacles, així com dels suports
audiovisuals necessaris per fer-ne un enre-
gistrament gràfic.

Identificació i descripció de tots els ele-
ments implicats en l’adequació d’un perso-
natge a un determinat context històric.

Elaboració d’estratègies i recursos rela-
cionats amb l’atenció al client, promoció i
venda aplicables a una empresa de la famí-
lia d’imatge personal.

Elaboració d’un protocol d’assessora-
ment d’imatge global d’un client, personal
o corporativa, a partir de l’anàlisi inicial de
les seves característiques.

La justificació didàctica es pot referir a: la
ubicació del contingut pràctic en el currícu-
lum; la interrelació amb altres continguts; els
coneixements o capacitats prèvies que ha
de tenir l’alumnat pel desenvolupament de
l’activitat; els recursos necessaris; els crite-
ris i instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: construccions civils i edificaci-
ons.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Operacions topogràfiques. Planificació de
treballs de camp. Estacionament i orienta-
ció d’aparells. Replantejament de punts i ali-
neacions. Càlcul d’itineraris.

Urbanisme. Elaboració de propostes de
reparcel·lació. Càlcul d’aprofitaments resul-
tants.

Serveis de subministrament urbans i de
clavegueram. Definició en planta de xarxes
bàsiques. Indicació i situació d’elements.
Determinació de demandes. Definició de
perfils.

Projectes viaris. Definició d’alineacions i
perfils. Representació de seccions tipus. De-
terminació de volums de moviment de ter-
res. Representació de detalls constructius
d’elements. Planificació del desenvolupa-
ment de projectes.

Construcció d’edificis. Definició de solu-
cions constructives. Identificació dels ma-
terials. Representació de seccions construc-
tives de conjunt.

Estructures. Elaboració d’estats de càr-
regues. Determinació d’accions, esforços i
tensions. Dimensionament d’elements es-
tructurals.

Instal·lacions d’edificis. Definició en planta
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i secció. Concreció d’esquemes de traçat,
ubicació i elements. Determinació de neces-
sitats.

Estudis de seguretat. Compleció d’estu-
dis de seguretat. Elaboració de plans de se-
guretat.

Amidaments i pressupostos. Compleció
d’estats d’amidaments. Definició de les uni-
tats, els redactats i els detalls. Realització
de planelles d’amidaments detallades. De-
terminació d’escandalls. Definició de la mà
d’obra, els materials i els mitjans auxiliars.
Ajustos dels pressupostos.

Organització, planificació i control d’obra.
Ajustos de planificacions. Elaboració de di-
agrames. Determinació dels recursos hu-
mans, materials i de maquinària. Organitza-
ció d’àmbits de treball. Concreció de les
ubicacions de les zones i els elements.

Les representacions gràfiques s’han de
realitzar en estacions de CAD.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: formació i orientació laboral.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Determinació de mesures preventives i
protectores en situacions de risc derivades
del treball.

Identificació i anàlisi dels riscos que in-
tervenen en situacions de treball.

Priorització i aplicació de mesures d’in-
tervenció en casos d’accident laboral.

Consulta i aplicació de normativa laboral
per a l’establiment i modificació de relacio-
nes laborals individuals, per a la determina-
ció de prestacions i per la regulació de re-
lacions col·lectives.

Determinació de les condicions de con-
tractació i les condicions laborals adequa-
des a situacions de treball.

Elaboració de programes i activitats d’ori-
entació professional.

Organització i planificació de processos
d’inserció laboral.

Interpretació i anàlisis de dades macroe-
conòmiques en el context de la Unió Euro-
pea i dels països que la formen.

Anàlisis de casos sobre els mercats glo-
bals i les relacions econòmiques entre pa-
ïsos i àrees econòmiques.

Elaboració de plans, programes i activi-
tats de formació i motivació per al personal
d’una empresa.

Determinació del sistema i dels procedi-
ments de comunicació interna en empreses.

Dinamització de grups de treball i coordi-
nació de reunions d’equip.

Esquematització i planificació de proces-
sos de creació d’empresa, que inclogui les
fases, les actuacions i els plans.

Elaboració de plans de finançament, de
màrqueting, de gestió econòmica i d’ope-
racions.

Disseny de programes de promoció, co-
municació i venda de productes.

Interpretació i anàlisis de dades de mer-
cat i planificació d’un estudi de mercat.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el
procediment seguit, les capacitats instrumen-
tals manifestades, i les capacitats de l’aspi-
rant pel que fa a l’organització del treball, la
gestió del temps, l’adaptació a les caracterís-
tiques de l’alumnat, la resolució de problemes,
la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: hoteleria i turisme.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Investigació de mercats en el sector de
l’hoteleria i el turisme.

Desenvolupar projectes de disseny i co-
mercialització de productes i destinacions
turístiques de base territorial, nacional i in-
ternacional.

Planificació estratègica i pla de màrque-
ting, màrqueting de productes i màrqueting
de serveis.

Gestió econòmica i administrativa d’es-
tabliments de restauració, d’allotjament i
agències de viatges.

Processos d’aprovisionament i control de
consum de productes gastronòmics.

Sistemes i procediments per a l’organit-
zació i gestió dels serveis de recepció, con-
sergeria i comunicació dels establiments
d’allotjament.

Processos de gestió i control de qualitat
d’establiments de restauració, d’allotjament
i d’agències de viatges.

Procediments i tècniques per a la gestió
de les reserves de viatges.

Processos d’informació, assistència i gui-
atge de grups turístics.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-

mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: informàtica.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Aplicar les regles de la programació es-
tructurada en el disseny d’un algorisme amb
pseudocodi a partir d’un supòsit presentat
pel tribunal i adequat al nivell a impartir, així
com codificar el pseudocodi, d’un dels
mòduls dissenyats en un llenguatge d’alt
nivell lliurement escollit per l’aspirant d’en-
tre els proposats pel tribunal.

Aplicar les regles de la programació ori-
entada a objectes en el disseny d’un algo-
risme amb pseudocodi a partir d’un supòsit
presentat pel tribunal i adequat al nivell a
impartir, així com codificar el pseudocodi,
d’un dels mòduls dissenyats en un llenguat-
ge orientat a objectes entre els proposats
pel tribunal.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: intervenció sociocomunitària.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Elaboració d’un programa d’animació cul-
tural, a partir d’un supòsit.

Elaboració d’un programa de desenvolu-
pament comunitari, a partir d’un supòsit.

Plantejament d’un projecte de dinamitza-
ció d’un espai de lleure, prèviament definit.

Simulació de tècniques d’intervenció so-
cial en un àmbit prèviament definit.

Simulació de tècniques per al desenvolu-
pament d’habilitats bàsiques necessàries
per a l’autonomia personal i social.

Elaboració d’un programa d’intervenció
social, a partir d’un supòsit.

Elaboració d’un programa de desenvolu-
pament i adquisició d’hàbits d’autonomia
personal, a partir d’un supòsit.

Elaboració un projecte de col·laboració
entre les famílies i l’escola infantil.
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Plantejament d’un projecte educatiu per
a un centre d’educació formal o d’educació
no formal, adreçat a infants.

Elaboració d’una programació d’interven-
ció educativa, referida a la pràctica psico-
motriu.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: organització i gestió comerci-
al.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Tècniques de venda dels productes i/o
serveis, i atenció al client.

Realització de les operacions de venda i
d’atenció al client.

Selecció i negociació de proveïdors, i
gestió de compres.

Negociació de la venda, control, i forma-
ció i perfeccionament de l’equip de vendes.

Obtenció, procés i organització de la in-
formació en la investigació comercial. Trac-
tament informàtic de la informació obtingu-
da, i anàlisi estadístic.

Establiment de polítiques de màrqueting
i control de l’acció publicitària.

Administració i gestió d’un petit establi-
ment comercial.

Planificació d’una investigació comercial,
selecció del canal de distribució, i promo-
ció del producte en operacions de comerç
internacional.

Negociació d’operacions de compraven-
da de mercaderies a nivell internacional.

Gestió administrativa en les operacions
d’importació i exportació, i introducció i
expedició de mercaderies, i formalització de
la documentació corresponent.

Selecció del mitjà de finançament i dels
mitjans de pagament més adequats per a
transaccions internacionals. Formalització i
gestió de la documentació.

Determinació de riscos financers de les
operacions internacionals i la seva cobertu-
ra.

Organització del servei de tràfic d’una em-
presa de transport terrestre, i control de mer-
caderies i dels vehicles.

Planificació del servei de línies regulars i
transports discrecional en el servei de trans-
port terrestre.

Organització i comercialització dels ser-
veis de transport de mercaderies i de viat-
gers.

Control d’establiment, indústries, activi-
tats, productes i serveis, dins l’àmbit del
consum: les inspeccions de consum.

Plans d’atenció al consumidor/usuari de
béns i serveis: defensa del consumidor i
servei d’atenció al consumidor o client.

Organització i gestió dels plans formatius
i campanyes d’informació en matèria de
consum.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: organització i processos de
manteniment de vehicles.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Processos de d’organització, planificació
i control en l’àrea d’electromecànica.

Processos de d’organització, planificació
i control en l’àrea de carrosseria.

Verificacions i controls de sistemes elèc-
trics del vehicle.

Verificacions i controls de sistemes de se-
guretat i confort del vehicle.

Verificacions i controls del motor.
Processos de reparació de carrosseries.
Processos de reparació en els sistemes

elèctrics de vehicles.
Processos de gestió i logística del man-

teniment de vehicles.
Seguretat en el manteniment de vehicles.
El tribunal podrà demanar la justificació del

treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: organització i projectes de fa-
bricació mecànica.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-

tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Processos de fabricació, muntatge i re-
paració d’elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer
nivell de maquinària i equips.

Processos de gestió i control de qualitat
del procés de fabricació i del producte aca-
bat.

Processos de tractaments tèrmics i su-
perficials en productes de fabricació mecà-
nica.

Processos de fosa d’elements de fabri-
cació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i
paràmetres de fabricació d’un producte de
fabricació mecànica.

Desenvolupar el projecte d’un producte
de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, au-
tomatismes elèctrics, pneumàtics i hidràu-
lics i de processos de producció, d’elements
de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació
mecànica.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres
continguts; els coneixements o capacitats
prèvies que ha de tenir l ’a lumnat pel
desenvolupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: processos diagnòstics clínics i
productes ortoprotètics.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Realització de diferents tècniques de
gestió administrativa d’una consulta i/o
unitat.

Realització de diferents tècniques d’edu-
cació per la salut i vigilància epidemiològica
adaptades a casos simulats.

Identificació de característiques tècni-
ques, estructures anatòmiques, condicions
de posicionament i qualitat de la imatge en
registres gràfics del cos humà obtinguts mit-
jançant tècniques de tomografia computa-
da, ressonància magnètica i medicina nu-
clear.

Identificació d’equips de mesura de radi-
acions ionitzants i radioprotecció.

Resolució d’un cas pràctic on es realit-
zen mesures de dosi de radiacions ionitzants
s’identifica el risc i les mesures a prendre
segons legislació vigent.

Realització d’estudis de bioquímica clíni-
ca processant i analitzant mostres biològi-
ques humanes.
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Identificació de materials, equips per la
fabricació, reparació d’ortesis i pròtesis den-
tofacials, aparells ortodònics i components
de pròtesi dentals de diferents tipus.

Determinació de paràmetres necessaris
per a exploració, detecció i enregistrament
l’estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres
continguts; els coneixements o capacitats
prèvies que ha de tenir l ’a lumnat pel
desenvolupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: processos sanitaris.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Realització de diferents tècniques de
gestió administrativa d’una consulta i/o
unitat.

Realització de diferents tècniques d’edu-
cació per la salut i vigilància epidemiològica
adaptades a casos simulats.

Identificació de diferents mostres tissulars
i citològiques.

Elaboració de dietes adaptades a dife-
rents situacions individuals i col·lectives.

Identificació, i codificació de dades clíni-
ques i no clíniques de la documentació
sanitària.

Determinació de paràmetres necessaris
per a exploració, detecció i enregistrament
l’estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i di-
dàctic. La justificació didàctica es pot re-
ferir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres
continguts; els coneixements o capacitats
prèvies que ha de tenir l ’a lumnat pel
desenvolupament de l’activitat; els recur-
sos necessaris; els criteris i instruments
d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: processos i mitjans de comu-
nicació.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-

tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Resolució d’exercicis de caràcter numè-
ric relacionats amb els crèdits amb atribu-
ció docent de l’especialitat.

Identificar i definir característiques mate-
rials, tècniques i comunicatives, de produc-
tes audiovisuals.

Identificar i definir les especificacions dels
processos de producció necessaris per
obtenir productes audiovisuals, tant tècni-
cament com econòmicament, a partir d’uns
requisits establerts.

Anàlisi de projectes audiovisuals, a partir
de les seves característiques tècniques,
formals i comunicatives.

Determinar, definir i/o realitzar els proce-
diments d’anàlisi, de mesura i d’assaig de
primeres matèries, de productes acabats i
de productes en procés, que assegurin la
qualitat de diferents productes propis de
l’especialitat (fotografia, vídeo, cinema, so,
productes multimèdia).

Elaborar llistats d’equips tècnics que con-
formen diferents espais de treball en pro-
duccions audiovisuals.

Realitzar esquemes d’il·luminació i d’in-
terconnexionat d’equips utilitzats en audio-
visualisme.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: processos i productes d’arts
gràfiques.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Definir les característiques materials, tèc-
niques, estètiques i comunicatives d’un pro-
ducte gràfic o editorial, a partir d’unes ne-
cessitats i requeriments a satisfer.

Elaborar maquetes o arts finals de pro-
ductes gràfics o editorials.

Definir les especificacions dels processos
de producció necessaris per obtenir un pro-
ducte gràfic o editorial viable, tècnicament
i econòmicament.

Elaborar el pressupost econòmic per a
l’edició d’un producte gràfic o d’un pla edi-
torial i establir un sistema per controlar els
costos de producció, d’acord amb uns re-
queriments.

Elaborar el programa de producció edi-
torial, a partir del pla editorial, especificaci-
ons del producte, els originals, el tiratge i el

procés, dels recursos disponibles i dels
terminis establerts.

Elaborar el programa de producció gràfi-
ca a partir d’una comanda, les prestacions
i capacitat productiva dels recursos dispo-
nibles i els terminis establerts.

Definir els procediments d’inspecció de
mesura i assaig de primeres matèries i pro-
ductes en procés i acabats i de control de
procés que assegurin la qualitat del procés
de producció gràfica.

Realitzar anàlisi de característiques de
materials emprats en els processos gràfics
mitjançant proves i assaigs instrumentals.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment els i les aspirants, els mitjans tècnics
i la documentació necessària per al desen-
volupament dels exercicis pràctics que com-
ponen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: processos i productes de fus-
ta i moble.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

La realització d’un projecte de fabricació
industrial d’un o més productes de fusteria
o moble que contingui alguns dels següents
apartats:

Representació gràfica de plànols-taller
manualment o amb programari de disseny
assistit per ordinador (CAD) i/o interpreta-
ció de plànols arquitectònics.

Elaboració de les llistes de materials/BOM
i les matrius d’explosió.

Planificació del procés de fabricació on
s’inclogui l’estructuració de les activitats,
l’establiment de la seqüència, prioritats i
dependència entre activitats, Definició de la
duració de les tasques i dels recursos dis-
ponibles.

Anàlisi econòmica del projecte on s’inclo-
gui els càlculs dels costos, l’estudi de ren-
dibilitat i l’anàlisi de l’oportunitat de fabricar
o comprar.

Planificació i control de la seguretat on
s’inclogui les condicions de treball, segure-
tat i higiene industrial i les mesures preven-
tives referents a l’ús dels mitjans mecànics
necessaris per l’execució del projecte.

Altres continguts o activitats:
Disseny d’elements de fusteria i moble.
Mesura de característiques i assaigs de

materials.
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Elaboració de maquetes d’elements de
fusteria i moble.

Elaboració de programes en control nu-
mèric d’elements de fusteria i moble.

Proposta d’un mètode d’execució del
control de qualitat.

Representació gràf ica de projectes
d’instal·lació de fusteria i moble manualment
o amb programari de disseny assistit per
ordinador (CAD).

Elaboració de fitxes de bones pràctiques
ambientals referents al procés productiu i a
la gestió dels residus generats en l’execu-
ció del projecte.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: sistemes electrònics.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Disseny i desenvolupament de productes
electrònics analògics.

Disseny i desenvolupament de productes
electrònics digitals i microprogramables.

Disseny, implantació i manteniment de sis-
temes informàtics monousuari, multiusuari.

Disseny, implantació i manteniment de sis-
temes telemàtics.

Organització, gestió, execució i manteni-
ment de sistemes de telecomunicació i in-
formàtics.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions de
telecomunicació i informàtica.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: sistemes electrotècnics i auto-
màtics.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Desenvolupament i manteniment d’equips
i instal·lacions de distribució d’energia elèc-
trica.

Construcció i manteniment d’equips i
instal·lacions de distribució i proveïment
d’energia elèctrica en mitjana i baixa ten-
sió.

Organització, gestió i manteniment de les
instal·lacions electrotècniques.

Organització, gestió i manteniment de sis-
temes automàtics.

Desenvolupament i manteniment de sis-
temes informàtics i de comunicació indus-
trial.

Desenvolupament i manteniment de sis-
temes automàtics de mesura i regulació per
a processos industrials.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions
electrotècniques i de sistemes automàtics.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: cuina i pastisseria.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Processos d’aprovisionament, manipula-
ció en cru, preelaboració i conservació de
tot tipus d’aliments.

Tècniques de preparació, realització i pre-
sentació d’elaboracions culinàries, de pas-
tisseria, rebosteria i flequeria.

Tècniques de preparació i presentació de
plats a la vista del client.

Tècniques de preparació i presentació de
diferents tipus de plats de la cuina regional,
nacional i internacional.

Realització de càlculs i mesures de dife-
rents magnituds relacionades amb els pro-
ductes culinaris.

Planificació d’un servei de bufet.
Identificació, característiques i valor nu-

tricional dels aliments.
Representació gràfica de les zones de la

cuina i de l’obrador, equipaments i circuits
dels gèneres, productes i residus.

Aplicació dels manuals de bones pràcti-
ques.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: equips electrònics.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Realització i assaig de prototips electrò-
nics.

Manteniment d’equips i sistemes electrò-
nics.

Configuració, implantació i manteniment
de sistemes de telefonia.

Configuració, implantació i manteniment
de sistemes de ràdio i TV.

Configuració, implantació i manteniment
de sistemes informàtics, de microinformàti-
ca i terminals de telecomunicació.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: estètica.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Resolució de exercicis relacionats amb
l’aparatologia, materials i productes emprats
a l’especialitat, incloent la identificació del
principi de funcionament, utilització, contra-
indicacions, manteniment i control de qua-
litat.

Aplicació de tècniques i tractaments de
manicura i pedicura.

Realització d’escultura d’ungles.
Aplicació de tècniques de depilació i tèc-

niques d’higiene, facial i corporal.
Elaborar protocols dels tractaments a re-



1713

Núm. 1081

alitzar utilitzant tècniques d’electroestètica
i aplicació d’aquestes tècniques.

Elaborar protocols per a la tècnica de mo-
croimplantació de pigments i aplicació de
la tècnica.

Aplicació de tècniques de maquillatge.
Dissenyar el maquillatge de caracteritza-

ció d’efectes especials, seleccionant proce-
diments, tècniques i recursos.

Dissenyar el tipus de pròtesi que cal uti-
litzar en funció del resultat del procés de ca-
racterització que cal obtenir. Identificar el
tipus de material adient i seleccionar les tèc-
niques més idònies per a la fabricació de
les pròtesis, a partir del disseny del perso-
natge i del procés de caracterització.

Realitzar l’obtenció dels motlles, les tèc-
niques de modelat o escultura, i les tècni-
ques del buidat amb destresa i seguretat,
en funció del personatge que s’ha de rea-
litzar.

Seleccionar la tècnica de massatge o dre-
natge o altres, en funció dels diferents tipus
d’alteracions estructurals o funcionals de-
tectades en la circulació sanguínia, de la
presència d’estats de tensió psicològica o
neuromuscular, de la tipologia de les ano-
malies estètiques i dels criteris del faculta-
tiu en tractaments estètics pre i postopera-
toris, i també de les demandes/necessitats
o preferències del client.

Aplicar les tècniques de massatge facial
i corporal, drenatge limfàtic manual, mas-
satge circulatori manual, reflexologia podal,
aromatoteràpia, cromoteràpia i d’altres se-
gons les demandes/necessitats o preferèn-
cies del client i en funció del protocol esta-
blert.

L’aplicació de qualsevol de les tècniques
s’ha de realitzar de manera destra i en les
condicions de seguretat i higiene adequa-
des.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic
en el currículum; la interrelació amb altres
continguts; els coneixements o capacitats
prèvies que ha de tenir l’alumnat pel des-
envolupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: fabricació i instal·lació de fus-
teria i moble.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

La realització d’un projecte de fusteria i
moble a mida que contingui algun dels se-
güents apartats:

Representació gràfica de plànols-taller
d’elements de fusteria o moble a mida, ma-

nualment o amb programari de disseny
assistit per ordinador (CAD) i/o interpreta-
ció de plànols arquitectònics.

Elaboració de llistes de materials i fitxes
tècniques de treball/procés d’elements de
fusteria o moble.

Elaboració de fitxes de seguretat referents
a l’ús dels mitjans manuals i mecànics de
fusteria i moble.

Elaboració de fitxes de bones pràctiques
ambientals referents a la professió/ocupa-
ció i al maneig de residus generats en l’exe-
cució del projecte de fusteria o moble.

Fabricació i/o muntatge/encolat de l’ele-
ment de fusteria o moble.

Aplicació d’acabats en l’element de fus-
teria o moble a mida.

Altres continguts o activitats:
Representació gràfica de plantilles de di-

buix i/o elaboració de plantilles de mecanit-
zació d’elements de fusteria o moble.

Instal·lació de l’element de fusteria o mo-
ble.

Elaboració del programa de l’element de
fusteria o moble i mecanització en fresado-
ra de control numèric.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especial itat: instal· lació i manteniment
d’equips tèrmics i de fluids.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Muntatge i manteniment d’instal·lacions
d’equips de climatització i ventilació.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions
de producció de calor.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions
d’aigua i gasos combustibles.

Desenvolupament de projectes d’instal·la-
cions tèrmiques i de fluids.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les

característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: instal·lacions electrotècniques.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Processos de disseny, configuració, pro-
gramació, càlcul, i elaboració de la docu-
mentació de projectes, a partir de les espe-
cificacions tècniques i de la normativa
vigent, d’instal·lacions elèctriques de distri-
bució, d’interior, automàtiques per a edifi-
cis, de megafonia, d’antenes, de telefonia,
de seguretat, d’energia solar fotovoltaica.

Operacions d’execució, verificació, posa-
da en marxa i manteniment, a partir de la
documentació tècnica corresponent, d’ins-
tal·lacions elèctriques de distribució, d’in-
terior, automàtiques per edificis, de mega-
fonia, d’antenes, de telefonia, de seguretat
o d’energia solar fotovoltaica.

Processos de disseny, configuració, pro-
gramació, i elaboració de la documentació
de projectes de sistemes de control seqüen-
cial cablats o programables, a partir de les
especificacions tècniques i de la normativa
vigent.

Operacions d’execució, verificació, posa-
da en marxa i manteniment d’instal·lacions
elèctriques de sistemes de control seqüen-
cial cablats o programables, a partir de la
documentació tècnica corresponent de sis-
temes de control seqüencial.

Aplicació de tècniques d’assaig i mante-
niment de màquines elèctriques.

Operacions de disseny, muntatge i man-
teniment de sistemes de regulació i control
de màquines elèctriques.

Instal·lació, configuració i manteniment de
sistemes informàtics i telemàtics.

Utilització de sistemes informàtics per ela-
borar documentació.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: laboratori.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Realització d’assajos físics i fisicoquímics.
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Realització de proves microbiològiques.
Operacions de preparació d’una mostra.
Anàlisi quantitativa del component d’una

mostra problema.
Elaboració d’un preparat o forma farma-

cèutica.
El tribunal podrà demanar la justificació del

treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: manteniment de vehicles.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Processos de d’organització, planificació
i control en l’àrea d’electromecànica.

Processos de d’organització, planificació
i control en l’àrea de carrosseria.

Verificacions, controls i reparacions del
motor.

Verificacions, controls i reparacions dels
sistemes de transmissió, frenada i trens de
rodatge.

Verificacions, controls i reparacions dels
sistemes de seguretat i confort del vehicle.

Processos de mecanització.
Processos de reparació i substitució

d’elements fixes i amovibles de la carrosse-
ria del vehicle.

Processos de preparació i aplicació de
productes per a la protecció i preparació de
superfícies de la carrosseria.

Processos de preparació i aplicació de
productes per a l’acabat i l’embelliment de
carrosseries.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: mecanització i manteniment de
màquines.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/
o anàlisi d’activitats d’ensenyament-apre-
nentatge, i en la realització de proves pràc-
tiques o simulacions i/o resolució d’exerci-
cis i supòsits relacionats amb:

Processos de fabricació, muntatge i re-
paració d’elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer
nivell de maquinària i equips.

Processos de control de qualitat del pro-
cés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i su-
perficials en productes de fabricació mecà-
nica.

Processos de fosa d’elements de fabri-
cació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i
dels paràmetres de fabricació d’un produc-
te de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, au-
tomatismes elèctrics, pneumàtics i hidràu-
lics i de processos de producció, d’elements
de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació
mecànica.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: oficina de projectes de cons-
trucció.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Operacions topogràfiques. Planificació de
treballs de camp. Estacionament i orienta-
ció d’aparells. Realització d’aixecaments.
Càlcul d’itineraris.

Projectes viaris. Representació de plànols
en planta, perfils, seccions tipus i detalls
constructius. Planificació del desenvolupa-
ment de projectes d’urbanització.

Instal·lacions urbanes. Compleció de de-
finicions de xarxes bàsiques. Representa-
ció gràfica de traçats, ubicacions i situaci-
ons d’elements.

Projectes d’edificis. Definició de línies ge-
nerals, alçades, contorns de plantes i ubica-
ció d’accessos i elements comuns. Elabora-
ció de distribucions interiors. Representació
de seccions constructives. Planificació del
desenvolupament de projectes d’edificació.

Representació de projectes de dimensi-
ons reduïdes en 3D amb el suport d’una
estació de CAD.

Les representacions gràfiques s’han de
realitzar en estacions de CAD.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: perruqueria.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Seleccionar la tècnica de canvi de color
adient, executar les operacions prèvies ne-
cessàries i aplicar les tècniques de canvis
de color temporal, semipermanent o perma-
nent en funció de les característiques del
cabell del client i de l’estil desitjat, de ma-
nera seqüenciada segons el protocol de
treball establert.

Seleccionar la tècnica de tallada o les tèc-
niques complementàries en funció de les ca-
racterístiques del cabell, de les caracterís-
tiques morfològiques i de l’estil desitjat i
realitzar les operacions de tallada del cabell
de forma seqüenciada segons el protocol
de treball establert.

Realitzar la tècnica de rasurat i afaitat de
la barba i bigoti del client, en funció de les
característiques anatòmiques i morfològi-
ques de la seva cara.

Seleccionar la tècnica de canvi de forma
permanent d’entre les proposades en fun-
ció de les característiques del cabell, de les
característiques morfològiques i de l’estil
desitjat. Aplicar les operacions prèvies ne-
cessàries i realitzar les tècniques de canvi
de forma permanent en funció del protocol
realitzat.

Identificar les característiques del cabell i
la fisonomia del client: tipus d’oval facial, les
seves desproporcions, les faccions i les dis-
cordances estètiques; el tipus de perfil i coll
i també la forma de crani a partir de l’obser-
vació directa i seleccionar el tipus de pen-
tinat, acabament o recollit més adequat a
les característiques del client a partir de les
seves demandes/necessitats o preferènci-
es.

Realitzar les tècniques de pentinat, aca-
baments o recollits a partir del protocol re-
alitzat i de les operacions prèvies necessà-
ries: rentat, raspallat o marcatge, en funció
del tipus de pentinat, acabament o recollit
seleccionat.

Confeccionar perruques, postissos o ex-
tensions en funció de les necessitats/de-
mandes o preferències del client i a partir
de les característiques del cabell i de la seva
fisonomia.

Aplicar les tècniques de col·locació de
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perruques, postissos i extensions segons les
indicacions realitzades.

Aplicar les tècniques de manicura en fun-
ció de les característiques del client.

L’aplicació de qualsevol de les tècniques
s’ha de realitzar de forma destra i en les con-
dicions de seguretat i higiene adequades.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: procediments diagnòstics clí-
nics i productes ortoprotètics.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Identificació dels requisits i les condici-
ons de dispensació de productes farmacèu-
tics i parafarmacèutics.

Identificació de material i equips de labo-
ratori.

Realització de càlculs d’operacions galè-
niques.

Elaboració de preparats farmacèutics.
Determinació de paràmetres físics, bioquí-

mics i microbiològics en mostres biològi-
ques.

Realització d’anàlisi bioquímics i microbi-
ològics d’aliments.

Identificació de característiques tècniques
de projeccions radiològiques, estructures
anatòmiques, posicionament i mesures de
protecció en diferents registres radiogràfics.

Identificació de diferents materials radio-
gràfics relacionant-los amb la seva utilitza-
ció dins la cadena d’obtenció de imatge,
conservació i manipulació.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: procediments sanitaris i assis-
tencials.

El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Planificació, preparació i aplicació de
cures auxiliars d’infermeria a pacients simu-
lats.

Preparació i aplicació de tècniques de ne-
teja, desinfecció i esterilització de instrumen-
tal i equips sanitaris.

Identificació i manipulació de materials,
instruments i equips d’odontoestomatolo-
gia.

Identificació dels processos instruments
i materials per al processament de mostres
de teixits i citopreparats.

Elaboració de dietes adaptades a dife-
rents situacions individuals i col·lectives.

Identificació i realització de processos de
control de qualitat higiènica i dietètica dels
aliments.

Gestió de documentació sanitària.
Realització de tècniques de prevenció bu-

codental.
El tribunal podrà demanar la justificació del

treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el
procediment seguit, les capacitats instrumen-
tals manifestades, i les capacitats de l’aspi-
rant pel que fa a l’organització del treball, la
gestió del temps, l’adaptació a les caracterís-
tiques de l’alumnat, la resolució de problemes,
la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: processos comercials.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Realització d’activitats de promoció del
punt de venda.

Planificació d’actuacions de marxandat-
ge a l’establiment comercial: promoció del
producte, organització del punt de venda, i
comunicació i informació.

Definició i muntatge d’un aparador.
Organització de campanyes de promoció

i publicitat.
Organització, gestió i control del procés

de logística comercial: emmagatzematge, i
distribució, nacional i internacional, de mer-
caderies.

Distribució del magatzem, funcionament,
control d’inventaris i expedició de mercade-
ries.

Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el
transport internacional de mercaderies.

Definició de rutes de transport internaci-
onal de mercaderies.

Formalització de la documentació de
transport i assegurança en el transport,
nacional i internacional, de mercaderies.

Gestió administrativa de les operacions de
transport de mercaderies i de viatgers.

Organització del sistema informàtic, i dels
procediments de protecció de la informa-
ció.

Manteniment operatiu dels elements in-
formàtics, operativitat en un sistema de
xarxa i en un sistema de teleprocés.

Creació de documents amb mitjans infor-
màtics, disseny de fulls de càlcul, bases de
dades, generació de gràfics i integració entre
aplicacions i documents.

Transmissió i obtenció d’informació mit-
jançant Internet.

Disseny i elaboració de sistema d’infor-
mació per al servei d’atenció al consumi-
dor, i utilització de tècniques estadístiques
i tractament informàtic.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: processos de gestió adminis-
trativa.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Elaboració i formalització de documenta-
ció amb equips ofimàtics.

Sistemes d’arxiu manuals i automatitzats.
Tractament informàtic de dades, mante-

niment de dades i informació, i manteniment
operatiu dels equips.

Instal·lació de programes informàtics, or-
ganització del sistema informàtic i dels pro-
cediments de salvaguarda de la informació.
Manteniment operatiu dels elements infor-
màtics, i operativa en un sistema de xarxa.

Creació de documents amb mitjans infor-
màtics, disseny de fulls de càlcul, bases de
dades, generació de gràfics i integració entre
aplicacions i documents.

Comunicació telefònica i d’atenció al pú-
blic.

Producció i formalització de cartes, co-
municacions i altra documentació comerci-
al, quantificació d’operacions comercials,
liquidació fiscal.

Valoració d’ofertes de proveïdors, produc-
ció i formalització de documents relacionats
amb el procés d’aprovisionament i emma-
gatzematge, i procés de control dels pro-
cessos administratius de compra.

Procés de negociació de la venda, esta-
bliment de condicions de contractació del
producte o servei, formalització de docu-
ments relacionats amb el procés de venda,
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obtenció d’informació sobre la clientela, i
procés de control dels processos adminis-
tratius de venda.

Seguiment, atenció i assessorament al cli-
ent, resolució d’incidències i reclamacions.

Formalització de contractes de personal
i altres relacionats amb la retribució dels tre-
balladors, quantificació de retribucions i de
cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió
de la documentació de personal als orga-
nismes públics.

Formalització de documentació d’impre-
sos oficials de l’administració pública, i de
procediments de registre.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: producció en arts gràfiques.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Determinació de les operacions i els re-
cursos dels processos de preimpressió, im-
pressió i postimpressió necessaris per ob-
tenir un producte gràfic donat.

Digitalització, reproducció i tractament in-
formàtic d’una imatge.

Elaboració de la paginació o preimpres-
sió de treballs gràfics a partir d’imatges trac-
tades i textos, amb o sense pautes de
maquetació.

Preparació d’arxius finals tancats: PDF...
Muntatge i obtenció d’una forma impres-

sora.
Preparació, posada a punt i operació

d’equips i màquines d’impressió.
Preparació, posada a punt i operació

d’equips i màquines d’enquadernació i
manipulats de paper.

Avaluació de la qualitat de proves i pro-
ductes intermedis i finals dels processos de
preimpressió, impressió i postimpressió.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment als aspirants els mitjans tècnics per al
desenvolupament de les pràctiques que
componen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-

mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: serveis a la comunitat.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Elaboració d’un programa d’animació
d’oci i temps de lleure, a partir d’un supò-
sit.

Simulació de tècniques d’intervenció so-
cial en un àmbit prèviament definit.

Elaboració d’un programa adreçat a in-
fants, per al desenvolupament i adquisició
d’hàbits d’autonomia personal.

Desenvolupament d’un projecte d’inter-
venció educativa utilitzant el joc com a re-
curs.

Utilització de recursos d’expressió i co-
municació en la intervenció en un col·lectiu
d’infants.

Plantejament del projecte d’intervenció en
una unitat de convivència prèviament defi-
nida.

Disseny de l’organització del domicili
d’una persona amb discapacitat prèviament
definida.

Desenvolupament d’un projecte d’inser-
ció ocupacional.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especialitat: sistemes i aplicacions informà-
tiques.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Interpretació d’informació continguda en
la documentació tècnica relativa a equips i
les seves característiques. Configuració de
components de maquinari. Elecció de com-
ponents, a partir de la seva compatibilitat.

Utilització i aplicació de la informació con-
tinguda en la documentació d’aplicacions in-
formàtiques i llurs entorns de treball.

Instal·lació, configuració, utilització i apli-
cació de funcions i gestió de recursos en
un sistema operatiu monousuari.

Instal·lació, configuració, administració i
explotació d’un sistema operatiu multiusu-
ari.

Instal·lació, configuració, administració i
explotació d’un sistema de xarxa d’àrea
local.

Desenvolupament, manteniment i verifica-
ció de programes en llenguatge de progra-
mació estructurada. Gestió d’estructures de
dades internes. Fitxers. Base de dades re-
lacionals.

Disseny i realització d’interfícies gràfiques
d’usuari. Eines multimèdia.

Desenvolupament, manteniment i verifica-
ció de programes en un llenguatge de pro-
gramació orientat a entorns gràfics. Fitxers.
Bases de dades relacionals.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

Especial itat: tècniques i procediments
d’imatge i so.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, i en la realització de proves pràctiques
o simulacions i/o resolució d’exercicis i su-
pòsits relacionats amb:

Definir els aspectes tècnics i formals d’un
projecte fotogràfic, realitzar la seva posada
en escena i obtenir les imatges.

Realitzar el revelat, la positivació, l’ampli-
ació i l’acabament de productes fotogràfics.

Obtenir i tractar imatges fotogràfiques per
procediments digitals.

Enregistrar imatges en cinema, vídeo i te-
levisió, a partir d’unes especificacions.

Establir la planificació dels recursos eco-
nòmics ,materials i humans, i el sistema de
seguiment, per a la realització d’un progra-
ma de televisió o radiofònic , d’acord amb
unes especificacions establertes.

Elaborar l’escaleta i el pla de gravació per
a la realització d’un programa de televisió,
a partir d’unes especificacions donades.

Realitzar un programa de televisió, a par-
tir d’unes especificacions.

Realitzar un muntatge o editatge de les
imatges i el so d’un producte audiovisual,
segons el guió i intencionalitat narrativa.

Definir un producte multimèdia i elaborar
i integrar les fonts documentals, a partir
d’unes especificacions.

Determinar les característiques tècniques
i narratives del so, els recursos necessaris
i la seva distribució, per la sonorització d’una
producció audiovisual, radiofònica, musical
o d’un espectacle, a partir d’unes especifi-
cacions.
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Muntar els mitjans tècnics i realitzar la gra-
vació/control de so d’una producció audio-
visual, radiofònica, musical o d’un especta-
cle.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat pel desenvolupament de l’ac-
tivitat; els recursos necessaris; els criteris i
instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades, i les capacitats de
l’aspirant pel que fa a l’organització del tre-
ball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Especialitat: alemany.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en:
Traducció a l’alemany sense diccionari

d’un text o textos amb un total de paraules
entre 250 i 350 en català o castellà de nivell
estàndard.

Resposta en alemany a tres qüestions
gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en alemany a una qüestió de
caràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: japonès.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en:
Traducció al japonès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en català o castellà de nivell es-
tàndard.

Resposta en japonès a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en japonès a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: espanyol per a estrangers.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en:
Traducció a l’espanyol sense diccionari

d’un text o textos amb un total de paraules
entre 250 i 350 en català de nivell estàn-
dard.

Resposta en espanyol a tres qüestions
gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en espanyol a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés d’en-
senyament-aprenentatge de l’especialitat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: francès.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en:
Traducció al francès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en català o castellà de nivell es-
tàndard.

Resposta en francès a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en francès a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: anglès.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en:
Traducció a l’anglès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en català o castellà de nivell es-
tàndard.

Resposta en anglès a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en anglès a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: català.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en:
Traducció al català sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en castellà de nivell estàndard.

Resposta en català a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en català a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: llengua basca.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en:
Traducció a la llengua basca sense dicci-

onari d’un text o textos amb un total de pa-

raules entre 250 i 350 en català o castellà
de nivell estàndard.

Resposta en llengua basca a tres qües-
tions gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del
discurs.

Resposta en llengua basca a una qüestió
de caràcter pràctic relacionada amb el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge de l’espe-
cialitat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

ANNEX 4

Especificacions, pautes i criteris per a l’exer-
cici de contingut pràctic per a les especia-
litats del procediment d’accés a un cos de
grup superior

Especialitat: administració d’empreses.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Procés comptable de les operacions eco-
nòmiques i financeres, confecció de llibres
i registres de comptabilitat, i elaboració dels
comptes anuals, aplicant el Pla general
comptable. Tractament informàtic del pro-
cés comptable.

Càlcul de costos i punt mort.
Anàlisi econòmica i financera.
Formalització de les obligacions fiscals.
Previsions de tresoreria, control de plans

pressupostaris, i gestió i control de tresore-
ria.

Càlcul d’operacions financeres, i gestió de
pagaments i cobraments.

Selecció d’inversions.
Mitjans de finançament amb clients, pro-

veïdors i institucions financeres.
Anàlisi i contractació de serveis i/o pro-

ductes financers i/o d’assegurances, i for-
malització de documentació.

Anàlisi econòmica i financera de valors
mobiliaris.

Selecció de personal, formalització i re-
gistre de documents de contractació, quan-
tificació de retribucions i de cotitzacions a
la Seguretat Social, gestió de la documen-
tació de personal als organismes públics, i
planificació d’activitats de formació.

Anàlisi i gestió d’un servei d’auditoria.
Tramitació d’assumptes, expedients o re-

clamacions, en l’administració pública, i for-
malització de documentació.

Gestió de les comunicacions internes i ex-
ternes, tant orals com escrites, de l’empresa.

Atenció al públic i protocol.
Organització d’entrevistes, reunions, es-

deveniments corporatius, viatges nacionals
i internacionals. Càlcul de costos d’actes i
reunions, i control del temps.

Elaboració i/o valoració d’un projecte em-
presarial.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.
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Especialitat: anàlisi i química industrial.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Representació esquemàtica i anàlisis d’un
procés de fabricació.

Activitats d’organització i gestió de la qua-
litat en les indústries de la família química i
en el laboratori d’anàlisi i control.

Processos de fabricació dels productes
farmacèutics, de plàstics i cautxús i de
pastes, papers i cartrons.

Activitats de control d’emissions a l’at-
mosfera i el tractament d’aigües residuals.

Organització/realització d’anàlisis per mè-
todes químics i instrumentals.

Organització/realització d’assajos i deter-
minacions microbiològiques.

Determinació i realització d’anàlisis i as-
sajos de control de qualitat de diferents pro-
ductes i materials.

Elaboració d’un preparat o forma farma-
cèutica.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: assessoria i processos d’imat-
ge personal.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Identificació i descripció: dels compo-
nents d’un cosmètic i la seva funció, la for-
ma cosmètica esperada segons la formula-
ció donada, el tipus de cosmètic i/o la funció
per la qual ha estat dissenyat.

Resolució d’un o més supòsits pràctics,
on davant d’una sèrie de manifestacions o
característiques donades, cal determinar: el
diagnòstic, l’etiologia, els protocols d’apli-
cació (incloent cosmetologia i aparatologia
a emprar), la determinació de paràmetres de
qualitat del mateix, la previsió davant deter-
minades desviacions i la durada prevista.

Identificació i interpretació d’imatges on
es mostren ítems relacionats amb el temari
de l’especialitat.

Resolució de exercicis relacionats amb
l’aparatologia emprada a l’especialitat, in-
cloent la identificació del principi de funci-
onament, uti l ització, contraindicacions,
manteniment i control de qualitat.

Descripció de tècniques i processos re-
lacionats amb l’especialitat.

Resolució de qüestions referents a l’or-
ganització i desenvolupament d’esdeveni-
ments i/o espectacles, així com dels suports
audiovisuals necessaris per fer un enregis-
trament gràfic del mateix.

Identificació i descripció de tots els ele-
ments implicats en l’adequació d’un perso-
natge a un determinat context històric.

Elaboració d’estratègies i recursos rela-
cionats amb l’atenció al client, promoció i
venda aplicables a una empresa de la famí-
lia d’imatge personal.

Elaboració d’un protocol d’assessora-
ment d’imatge global d’un client, personal
o corporativa, a partir de l’anàlisi inicial de
les seves característiques.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: construccions civils i edificacions.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Operacions topogràfiques. Planificació de
treballs de camp. Estacionament i orienta-
ció d’aparells. Replantejament de punts i ali-
neacions. Càlcul d’itineraris.

Urbanisme. Elaboració de propostes de
reparcel·lació. Càlcul d’aprofitaments resul-
tants.

Serveis de subministrament urbans i de
clavegueram. Definició en planta de xarxes
bàsiques. Indicació i situació d’elements.
Determinació de demandes. Definició de
perfils.

Projectes viaris. Definició d’alineacions i
perfils. Representació de seccions tipus. De-
terminació de volums de moviment de ter-
res. Representació de detalls constructius
d’elements. Planificació del desenvolupa-
ment de projectes.

Construcció d’edificis. Definició de solu-
cions constructives. Identificació dels ma-
terials. Representació de seccions construc-
tives de conjunt.

Estructures. Elaboració d’estats de càr-
regues. Determinació d’accions, esforços i
tensions. Dimensionament d’elements es-
tructurals.

Instal·lacions d’edificis. Definició en planta
i secció. Concreció d’esquemes de traçat,
ubicació i elements. Determinació de neces-
sitats.

Estudis de seguretat. Compleció d’estu-
dis de seguretat. Elaboració de plans de se-
guretat.

Amidaments i pressupostos. Compleció
d’estats d’amidaments. Definició de les uni-
tats, els redactats i els detalls. Realització
de planelles d’amidaments detallades. De-
terminació d’escandalls. Definició de la mà
d’obra, els materials i els mitjans auxiliars.
Ajustos dels pressupostos.

Organització, planificació i control d’obra.
Ajustos de planificacions. Elaboració de di-
agrames. Determinació dels recursos hu-
mans, materials i de maquinària. Organitza-
ció d’àmbits de treball. Concreció de les
ubicacions de les zones i els elements.

Les representacions gràfiques s’han de
realitzar en estacions de CAD.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: formació i orientació laboral.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Determinació de mesures preventives i
protectores en situacions de risc derivades
del treball.

Identificació i anàlisi dels riscos que in-
tervenen en situacions de treball.

Priorització i aplicació de mesures d’in-
tervenció en casos d’accident laboral.

Consulta i aplicació de normativa laboral
per a l’establiment i modificació de relacio-
nes laborals individuals, per a la determina-
ció de prestacions i per la regulació de re-
lacions col·lectives.

Determinació de les condicions de con-
tractació i les condicions laborals adequa-
des a situacions de treball.

Elaboració de programes i activitats d’ori-
entació professional.

Organització i planificació de processos
d’inserció laboral.

Interpretació i anàlisis de dades macroe-
conòmiques en el context de la Unió Euro-
pea i dels països que la formen.

Anàlisis de casos sobre els mercats glo-
bals i les relacions econòmiques entre pa-
ïsos i àrees econòmiques.

Elaboració de plans, programes i activi-
tats de formació i motivació per al personal
d’una empresa.

Determinació del sistema i dels procedi-
ments de comunicació interna en empreses.

Dinamització de grups de treball i coordi-
nació de reunions d’equip.

Esquematització i planificació de proces-
sos de creació d’empresa, que inclogui les
fases, les actuacions i els plans.

Elaboració de plans de financiació, de
màrqueting, de gestió econòmica i d’ope-
racions.

Disseny de programes de promoció, co-
municació i venda de productes.

Interpretació i anàlisis de dades de mer-
cat i planificació d’un estudi de mercat.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: hoteleria i turisme.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Investigació de mercats en el sector de
l’hoteleria i el turisme.

Desenvolupar projectes de disseny i co-
mercialització de productes i destinacions
turístiques de base territorial, nacional i in-
ternacional.

Planificació estratègica i Pla de màrque-
ting, màrqueting de productes i màrqueting
de serveis.

Gestió econòmica i administrativa d’es-
tabliments de restauració, d’allotjament i
agències de viatges.

Processos d’aprovisionament i control de
consum de productes gastronòmics.

Sistemes i procediments per a l’organit-
zació i gestió dels serveis de recepció, con-
sergeria i comunicació dels establiments
d’allotjament.
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Processos de gestió i control de qualitat
d’establiments de restauració, d’allotjament
i d’agències de viatges.

Procediments i tècniques per a la gestió
de les reserves de viatges.

Processos d’informació, assistència i gui-
atge de grups turístics.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: informàtica.
El tribunal proposarà tres opcions de prova

pràctica de les quals l’aspirant en triarà una.
La prova consistirà en la realització de

proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Aplicar les regles de la programació es-
tructurada en el disseny d’un algorisme amb
pseudocodi a partir d’un supòsit presentat
pel tribunal i adequat al nivell a impartir, així
com codificar el pseudocodi, d’un dels mò-
duls dissenyats en un llenguatge d’alt nivell
lliurement escollit per l’aspirant d’entre els
proposats pel tribunal.

Aplicar les regles de la programació ori-
entada a objectes en el disseny d’un algo-
risme amb pseudocodi a partir d’un supòsit
presentat pel tribunal i adequat al nivell a
impartir així com codificar el pseudocodi,
d’un dels mòduls dissenyats en un llenguat-
ge orientat a objectes entre els proposats
pel tribunal.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: intervenció sociocomunitària.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà i en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Elaboració d’un programa d’animació cul-
tural, a partir d’un supòsit.

Elaboració d’un programa de desenvolu-
pament comunitari, a partir d’un supòsit.

Plantejament d’un projecte de dinamitza-
ció d’un espai de lleure, prèviament definit.

Simulació de tècniques d’intervenció so-
cial en un àmbit prèviament definit.

Simulació de tècniques per al desenvolu-
pament d’habilitats bàsiques necessàries
per a l’autonomia personal i social.

Elaboració d’un programa d’intervenció
social, a partir d’un supòsit.

Elaboració d’un programa de desenvolu-
pament i adquisició d’hàbits d’autonomia
personal, a partir d’un supòsit.

Elaboració un projecte de col·laboració
entre les famílies i l’escola infantil.

Plantejament d’un projecte educatiu per
a un centre d’educació formal o d’educació
no formal, adreçat a infants.

Elaboració d’una programació d’interven-
ció educativa, referida a la pràctica psico-
motriu.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: organització i gestió comerci-
al.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Tècniques de venda dels productes i/o
serveis, i atenció al client.

Realització de les operacions de venda i
d’atenció al client.

Selecció i negociació de proveïdors, i
gestió de compres.

Negociació de la venda, control, i forma-
ció i perfeccionament de l’equip de vendes.

Obtenció, procés i organització de la in-
formació en la investigació comercial. Trac-
tament informàtic de la informació obtingu-
da, i anàlisi estadístic.

Establiment de polítiques de màrqueting
i control de l’acció publicitària.

Administració i gestió d’un petit establi-
ment comercial.

Planificació d’una investigació comercial,
selecció del canal de distribució, i promo-
ció del producte en operacions de comerç
internacional.

Negociació d’operacions de compraven-
da de mercaderies a nivell internacional.

Gestió administrativa en les operacions
d’importació i exportació, i introducció i
expedició de mercaderies, i formalització de
la documentació corresponent.

Selecció del mitjà de finançament i dels
mitjans de pagament més adequats per a
transaccions internacionals. Formalització i
gestió de la documentació.

Determinació de riscos financers de les ope-
racions internacionals i la seva cobertura.

Organització del servei de tràfic d’una em-
presa de transport terrestre, i control de mer-
caderies i dels vehicles.

Planificació del servei de línies regulars i
transports discrecional en el servei de trans-
port terrestre.

Organització i comercialització dels ser-
veis de transport de mercaderies i de viat-
gers.

Control d’establiment, indústries, activi-
tats, productes i serveis, dins l’àmbit del
consum: les inspeccions de consum.

Plans d’atenció al consumidor/usuari de
béns i serveis: defensa del consumidor i
servei d’atenció al consumidor o client.

Organització i gestió dels plans formatius
i campanyes d’informació en matèria de
consum.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: organització i processos de
manteniment de vehicles.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Processos de d’organització, planificació
i control en l’àrea d’electromecànica.

Processos de d’organització, planificació
i control en l’àrea de carrosseria.

Verificacions i controls de sistemes elèc-
trics del vehicle.

Verificacions i controls de sistemes de se-
guretat i confort del vehicle.

Verificacions i controls del motor.
Processos de reparació de carrosseries.
Processos de reparació en els sistemes

elèctrics de vehicles.
Processos de gestió i logística del man-

teniment de vehicles.
Seguretat en el manteniment de vehicles.
El tribunal podrà demanar la justificació

del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: organització i projectes de fa-
bricació mecànica.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Processos de fabricació, muntatge i re-
paració d’elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer
nivell de maquinària i equips.

Processos de gestió i control de qualitat
del procés de fabricació i del producte aca-
bat.

Processos de tractaments tèrmics i su-
perficials en productes de fabricació mecà-
nica.

Processos de fosa d’elements de fabri-
cació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i
paràmetres de fabricació d’un producte de
fabricació mecànica.

Desenvolupar el projecte d’un producte
de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, au-
tomatismes elèctrics, pneumàtics i hidràu-
lics i de processos de producció, d’elements
de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació
mecànica.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: processos diagnòstics clínics i
productes ortoprotètics.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Realització de diferents tècniques de
gestió administrativa d’una consulta i/o
unitat.

Realització de diferents tècniques d’edu-
cació per la salut i vigilància epidemiològica
adaptades a casos simulats.

Identificació de característiques tècni-
ques, estructures anatòmiques, condicions
de posicionament i qualitat de la imatge en
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registres gràfics del cos humà obtinguts mit-
jançant tècniques de tomografia computa-
da, ressonància magnètica i medicina nu-
clear.

Identificació d’equips de mesura de radi-
acions ionitzants i radioprotecció.

Resolució d’un cas pràctic on es realit-
zen mesures de dosi de radiacions ionitzants
s’identifica el risc i les mesures a prendre
segons legislació vigent.

Realització d’estudis de bioquímica clíni-
ca processant i analitzant mostres biològi-
ques humanes.

Identificació de materials, equips per la
fabricació, reparació d’ortesis i pròtesis den-
tofacials, aparells ortodònics i components
de pròtesi dentals de diferents tipus.

Determinació de paràmetres necessaris
per exploració, detecció i enregistrament
l’estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: processos sanitaris.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Realització de diferents tècniques de
gestió administrativa d’una consulta i/o
unitat.

Realització de diferents tècniques d’edu-
cació per la salut i vigilància epidemiològica
adaptades a casos simulats.

Identificació de diferents mostres tissulars
i citològiques.

Elaboració de dietes adaptades a dife-
rents situacions individuals i col·lectives.

Identificació, i codificació de dades clíni-
ques i no clíniques de la documentació
sanitària.

Determinació de paràmetres necessaris
per exploració, detecció i enregistrament
l’estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: processos i mitjans de comu-
nicació.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Resolució d’exercicis de caràcter numè-
ric relacionats amb els crèdits amb atribu-
ció docent de l’especialitat.

Identificar i definir característiques mate-
rials, tècniques i comunicatives, de produc-
tes audiovisuals.

Identificar i definir les especificacions dels
processos de producció necessaris per
obtenir productes audiovisuals, tant tècni-
cament com econòmicament, a partir d’uns
requisits establerts.

Anàlisi de projectes audiovisuals, a partir

de les seves característiques tècniques,
formals i comunicatives.

Determinar, definir i/o realitzar els proce-
diments d’anàlisi, de mesura i d’assaig de
primeres matèries, de productes acabats i
de productes en procés, que assegurin la
qualitat de diferents productes propis de
l’especialitat (fotografia, vídeo, cinema, so,
productes multimèdia).

Elaborar llistats d’equips tècnics que con-
formen diferents espais de treball en pro-
duccions audiovisuals.

Realitzar esquemes d’il·luminació i d’in-
terconnexionat d’equips utilitzats en audio-
visualisme.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. El tribunal valorarà el resultat de la
prova, el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades.

Especialitat: processos i productes d’arts
gràfiques.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Definir les característiques materials, tèc-
niques, estètiques i comunicatives d’un pro-
ducte gràfic o editorial, a partir d’unes ne-
cessitats i requeriments a satisfer.

Elaborar maquetes o arts finals de pro-
ductes gràfics o editorials.

Definir les especificacions dels processos
de producció necessaris per obtenir un pro-
ducte gràfic o editorial viable, tècnicament
i econòmicament.

Elaborar el pressupost econòmic per a
l’edició d’un producte gràfic o d’un pla edi-
torial i establir un sistema per controlar els
costos de producció, d’acord amb uns re-
queriments.

Elaborar el programa de producció edi-
torial, a partir del pla editorial, especificaci-
ons del producte, els originals, el tiratge i el
procés, dels recursos disponibles i dels
terminis establerts.

Elaborar el programa de producció gràfi-
ca a partir d’una comanda, les prestacions
i capacitat productiva dels recursos dispo-
nibles i els terminis establerts.

Definir els procediments d’inspecció de
mesura i assaig de primeres matèries i pro-
ductes en procés i acabats i de control de
procés que assegurin la qualitat del procés
de producció gràfica.

Realitzar anàlisi de característiques de
materials emprats en els processos gràfics
mitjançant proves i assaigs instrumentals.

El tribunal donarà a conèixer oportuna-
ment els i les aspirants els mitjans tècnics
i la documentació necessària per al desen-
volupament dels exercicis pràctics que com-
ponen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. El tribunal valorarà el resultat de la
prova, el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades.

Especialitat: processos i productes de fus-
ta i moble.

El tribunal proposarà tres opcions de pro-
va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

La realització d’un projecte de fabricació
industrial d’un o més productes de fusteria
o moble que contingui alguns dels següents
apartats:

Representació gràfica de plànols-taller
manualment o amb programari de disseny
assistit per ordinador (CAD) i/o interpreta-
ció de plànols arquitectònics.

Elaboració de les llistes de materials/BOM
i les matrius d’explosió.

Planificació del procés de fabricació on
s’inclogui l’estructuració de les activitats,
l’establiment de la seqüència, prioritats i
dependència entre activitats, Definició de la
duració de les tasques i dels recursos dis-
ponibles.

Anàlisi econòmica del projecte on s’inclo-
gui els càlculs dels costos, l’estudi de ren-
dibilitat i l’anàlisi de l’oportunitat de fabricar
o comprar.

Planificació i control de la seguretat on
s’inclogui les condicions de treball, segure-
tat i higiene industrial i les mesures preven-
tives referents a l’ús dels mitjans mecànics
necessaris per l’execució del projecte.

Altres continguts o activitats:
Disseny d’elements de fusteria i moble.
Mesura de característiques i assaigs de

materials.
Elaboració de maquetes d’elements de

fusteria i moble.
Elaboració de programes en control nu-

mèric d’elements de fusteria i moble.
Proposta d’un mètode d’execució del

control de qualitat.
Representació gràf ica de projectes

d’instal·lació de fusteria i moble manualment
o amb programari de disseny assistit per
ordinador (CAD).

Elaboració de fitxes de bones pràctiques
ambientals referents al procés productiu i a
la gestió dels residus generats en l’execu-
ció del projecte.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: sistemes electrònics.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Disseny i desenvolupament de productes
electrònics analògics.

Disseny i desenvolupament de productes
electrònics digitals i microprogramables.

Disseny, implantació i manteniment de sis-
temes informàtics monousuari, multiusuari.

Disseny, implantació i manteniment de sis-
temes telemàtics.

Organització, gestió, execució i manteni-
ment de sistemes de telecomunicació i in-
formàtics.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions de
telecomunicació i informàtica.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.
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El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

Especialitat: sistemes electrotècnics i auto-
màtics.

El tribunal proposarà tres opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolu-
ció d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Desenvolupament i manteniment d’equips
i instal·lacions de distribució d’energia elèc-
trica.

Construcció i manteniment d’equips i
instal·lacions de distribució i proveïment
d’energia elèctrica en mitjana i baixa tensió.

Organització, gestió i manteniment de les
instal·lacions electrotècniques.

Organització, gestió i manteniment de sis-
temes automàtics.

Desenvolupament i manteniment de sis-
temes informàtics i de comunicació indus-
trial.

Desenvolupament i manteniment de sis-
temes automàtics de mesura i regulació per
a processos industrials.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions
electrotècniques i de sistemes automàtics.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit i les capacitats ins-
trumentals manifestades.

ANNEX 5

Especificacions, pautes i criteris per a l’exer-
cici de contingut pràctic per a les especia-
litats del procediment d’accés a un cos de
mateix grup i nivell de complement de des-
tinació

Especialitat: alemany.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en:
Traducció a l’alemany sense diccionari

d’un text o textos amb un total de paraules
entre 250 i 350 en català o castellà de nivell
estàndard.

Resposta en alemany a tres qüestions
gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en alemany a una qüestió de
caràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: japonès.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en:
Traducció al japonès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en català o castellà de nivell es-
tàndard.

Resposta en japonès a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en japonès a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés d’en-
senyament-aprenentatge de l’especialitat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: espanyol per a estrangers.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en:

Traducció a l’espanyol sense diccionari d’un
text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en català de nivell estàndard.

Resposta en espanyol a tres qüestions
gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en espanyol a una qüestió de
caràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: francès.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en:
Traducció al francès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en català o castellà de nivell es-
tàndard.

Resposta en francès a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en francès a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: anglès.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en:
Traducció a l’anglès sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en català o castellà de nivell es-
tàndard.

Resposta en anglès a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en anglès a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: català.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en:
Traducció al català sense diccionari d’un

text o textos amb un total de paraules entre
250 i 350 en castellà de nivell estàndard.

Resposta en català a tres qüestions gra-
maticals, lèxiques o d’anàlisi del discurs.

Resposta en català a una qüestió de ca-
ràcter pràctic relacionada amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’especia-
litat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

Especialitat: llengua basca.
El tribunal proposarà tres opcions de pro-

va pràctica de les quals l’aspirant en triarà
una.

La prova consistirà en:
Traducció a la llengua basca sense dicci-

onari d’un text o textos amb un total de pa-
raules entre 250 i 350 en català o castellà
de nivell estàndard.

Resposta en llengua basca a tres qües-
tions gramaticals, lèxiques o d’anàlisi del
discurs.

Resposta en llengua basca a una qüestió
de caràcter pràctic relacionada amb el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge de l’espe-
cialitat.

Resolució d’un supòsit contextualitzat en
relació amb la gestió a l’aula (aprenentatge,
docència i avaluació) del currículum d’EOI
assignat a l’especialitat objecte de concurs.
Durada: 4 hores.

ANNEX 6

Criteris per a la presentació de la progra-
mació didàctica i per a l’elaboració i expo-
sició oral de la unitat didàctica

La programació didàctica haurà de fer re-
ferència al currículum vigent a Catalunya
d’una àrea, matèria o crèdit de formació pro-
fessional relacionats amb l’especialitat per
la qual es participa, i haurà de contenir, al
menys, els objectius generals, els continguts
generals, amb aportacions a l’assoliment de
les competències bàsiques si escau, la me-
todologia general, l’ús de les tecnologies de
la informació i de la comunicació, els crite-
ris d’avaluació, així com l’atenció a l’alum-
nat amb necessitats educatives específi-
ques, referits a la programació que es
presenta.

La programació té com a punt de refe-
rència els documents curriculars de l’àrea,
matèria o crèdit de formació professional del
projecte curricular del centre, que serveix
com a referent general de totes les unitats
didàctiques, i posteriorment es desenvolu-
pa un esquema de cada una de les unitats
didàctiques corresponents a un curs esco-
lar (9 com a mínim en les especialitats del
cos de mestres i de professors d’escoles
oficials d’idiomes i 6 com a mínim en les es-
pecialitats pròpies de la formació professi-
onal específica).

El contingut de la programació haurà d’or-
ganitzar-se en unitats didàctiques, que han
de contenir només un esquema del seu
contingut, de manera que cadascuna es
pugui desenvolupar en el temps assignat per
a la seva exposició davant del tribunal, i
incloure la seqüència de les assignades al



Full de disposicions i actes administratius

1722

curs. Les unitats didàctiques inclouran els
objectius didàctics de la unitat, els contin-
guts de la unitat, la seqüència d’activitats,
la metodologia i el procediment d’avaluació.

La programació didàctica que tindrà ca-
ràcter personal serà elaborada de manera
individual per l’aspirant i tindrà una exten-
sió màxima de 60 folis, sense comptabilit-
zar en aquesta xifra els ANNEXOS, en for-
mat DIN-A4, escrits per una sola cara, d’un
interlineat d’1,5 o 2 espais, i amb un cos de
lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de
tenir una portada amb les dades d’identifi-
cació de l’aspirant i el cos i l’especialitat pels
quals es presenta i incloure un índex en què
es relacioni la seqüència numerada de les
unitats didàctiques de què consta.

S’entén com a material auxiliar tant el ma-
terial didàctic proposat en les unitats didàc-
tiques, com les proves o instruments, els
instruments organitzatius, els ANNEXOS o
qualsevol altra documentació que no formi
part del cos principal de la programació. En
el cas d’utilitzar taules el cos de la lletra
podrà reduir-se a 9 punts, sense comprimir.

ESPECIALITATS DEL COS DE MESTRES
Pel que fa als aspirants d’educació infantil

la programació haurà d’incloure el tractament
de totes les àrees de l’educació infantil.

Les programacions i les unitats didàcti-
ques s’han de referir a l’educació infantil (3-
6 anys) i no a l’educació preescolar (0 fins
a 3 anys).

En l’educació infantil es pot fer una pro-
gramació global o una programació per
àrees sempre que tingui el tractament glo-
bal que preveu el currículum.

Les unitats de programació poden refe-
rir-se a una sola àrea curricular o a més
d’una si s’opta per la globalització o la in-
terdisciplinarietat. L’àrea d’intercomunicació
i llenguatges incorpora els quatre llenguat-
ges: verbal, musical, plàstic i matemàtic. Les
unitats didàctiques es poden referir especí-
ficament a un dels llenguatges, al conjunt
o, com ja s’ha dit, formar part de la progra-
mació globalitzada. Als afectes d’aquesta
convocatòria, poden considerar-se com
unitats didàctiques les parts de les unitats
de programació o d’una unitat de progra-
mació. Als efectes de l’oposició, cal tenir en
compte que cada candidat o candidata ha
de preparar la unitat didàctica durant l’hora
de què disposa per fer-ho, tenint present el
temps assignat per a la posterior exposició
davant el tribunal.

El referent temporal de la unitat didàctica
es podrà dur a terme de forma continuada
en el temps o en diferents moments del curs.

En les especialitats d’educació especial i
d’audició i llenguatge la programació con-
sistirà en un pla d’actuació propi de l’espe-
cialitat, prenent com a referència les funci-
ons atribuïdes als mestres d’aquestes dues
especialitats en les instruccions d’inici de
curs publicades per Resolució del secretari
general i haurà de contenir, al menys, els
objectius, els continguts, la metodologia i
orientacions, els criteris i els procediments
de seguiment i d’avaluació i els recursos
materials. Aquesta programació haurà d’es-
tar organitzada en unitats d’intervenció, amb
un nombre d’aquestes no inferior a 9.

Les unitats didàctiques es concretaran, pel
que fa als alumnes atesos, en programes

d’intervenció individual a partir de les ade-
quacions curriculars que s’utilitzin. Millor si
són adequacions de diverses tipologies.

especialitats pròpies de la formació
professional específica

a) Criteris per a l’elaboració de la progra-
mació didàctica que s’ha de presentar

La programació didàctica haurà de fer re-
ferència al currículum vigent a Catalunya
d’un crèdit relacionat amb l’especialitat
docent per la qual es participa.

La programació haurà de contenir, al-
menys:

Una justificació del crèdit en relació al cur-
rículum del cicle formatiu on està ubicat i si
és el cas, en relació al perfil professional del
títol.

El conjunt d’unitats didàctiques en què
s’organitza el crèdit, fent-hi constar la du-
rada de cadascuna i la seqüència d’impar-
tició.

Les estratègies metodològiques que
s’hauran d’aplicar en el desenvolupament
del crèdit.

Els criteris i instruments d’avaluació que
s’hauran d’emprar.

Les activitats formatives del crèdit que es
proposen desenvolupar en el crèdit de For-
mació en centres de treball.

De cada unitat didàctica s’especificaran:
Els objectius terminals del crèdit, conve-

nientment contextualitzats en la unitat didàc-
tica.

Els continguts que s’hi desenvoluparan,
convenientment contextualitzats en la uni-
tat didàctica.

L’enunciat dels diversos nuclis d’activitat
en què s’agruparà el conjunt d’activitats
d’ensenyament-aprenentatge.

La relació i un enunciat descriptiu de cada
una de les activitats d’ensenyament-apre-
nentatge.

Els recursos i els espais docents neces-
saris.

Les activitats i els criteris d’avaluació.
b) Criteris per a l’elaboració i exposició

oral d’una unitat didàctica
Tenint en compte que en la formació pro-

fessional poden existir unitats didàctiques
de durada i extensió molt variable en funció
del crèdit, l’aspirant podrà optar o bé per
elaborar la programació de tota una unitat
didàctica o bé per programar només una
part de la mateixa que ha d’incloure un o
més nuclis d’activitat.

Aquells aspirants que elaborin la progra-
mació de la unitat didàctica a partir del te-
mari oficial de l’especialitat podran consi-
derar el tema triat com una unitat didàctica,
o be com un o més nuclis d’activitat d’una
unitat didàctica. En aquest cas caldrà inici-
alment ubicar i contextualitzar el tema en un
cicle formatiu i en el crèdit on es desenvo-
lupi.

Els aspirants que vulguin optar per l’ela-
boració d’una unitat didàctica relacionada
amb la programació que ha presentat, hau-
ran de concretar la unitat didàctica desen-
volupant les activitats d’ensenyament-apre-
nentatge previstes en almenys un dels nuclis
d’activitat descrits en la programació.

En ambdós casos, la programació haurà
d’especificar per a cadascuna de les activi-
tats d’ensenyament-aprenentatge del nucli
d’activitats:

La ubicació de l’activitat en la unitat di-
dàctica.

La descripció de l’activitat i els objectius
que l’alumnat ha d’assolir.

Els organitzadors previs: coneixements o
capacitats prèvies que ha de tenir l’alumnat
per el desenvolupament de l’activitat.

Els continguts que s’hi desenvolupen.
La seqüència de desenvolupament de

l’activitat.
El recursos necessaris.
Els criteris i instruments d’avaluació.
El temps previst de realització.

ANNEX 7

Decrets d’ordenació curricular

—1 Educació infantil, educació primària,
educació secundària obligatòria i batxillerat

Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular de l’edu-
cac ió in fant i l  (DOGC núm. 1593,  de
13.5.1992).

Decret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular de l’edu-
cació pr imària (DOGC núm. 1593, de
13.5.1992), modif icat pel Decret 223/
1992, de 25 de setembre, de modificació
dels decrets 95/1992 i 96/1992, de 28
d’abril, pels quals s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació primària i l’orde-
nació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria (DOGC núm. 1662,
de 28.10.1992).

Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
d’educació secundària obligatòria (DOGC
núm. 1593, de 13.5.1992), modificat per:

Decret 223/1992, de 25 de setembre,
modificació dels decrets 95/1992 i 96/1992,
de 28 d’abril, pels quals s’estableix l’orde-
nació de l’educació primària i l’ordenació
dels ensenyaments de l’educació secundà-
r ia obl igatòr ia (DOGC núm. 1662, de
28.10.1992).

Decret 127/2001, de 15 de maig, pel qual
es modifiquen determinats aspectes de l’or-
denació curricular de l’educació secundà-
ria obligatòria, del batxillerat i del batxillerat
nocturn (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001).

Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual
modifiquen el Decret 75/1992, de 9 de març,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’edu-
cació primària i l’educació secundària obli-
gatòria a Catalunya; el Decret 96/1992, 28
d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments d’educació secundària obli-
gatòria, i el Decret 75/1996, de 5 de març,
qual s’estableix l’ordenació dels crèdits
variables de l’educació secundària obliga-
tòria (DOGC núm. 3670, de 4.7.2002).

Decret 213/2002, d’1 d’agost, d’ordena-
ció curricular de la formació bàsica de les
persones adultes (DOGC núm. 3694, de
7.8.2002).

Decret 82/1996, de 5 de març de 1996,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ense-
nyaments del batxillerat (DOGC núm. 2181,
de 13.3.1996), modificat per:

Decret 127/2001, de 15 de maig, pel qual
es modifiquen determinats aspectes de l’or-
denació curricular de l’educació secundà-
ria obligatòria, del batxillerat i del batxillerat
nocturn (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001).
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Decret 182/2002, de 25 de juny, pel qual
es modifiquen el Decret 82/1996, de 5 de
març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de batxillerat, i el Decret 22/
1999, de 9 de febrer, pel qual s’adequa l’or-
ganització dels ensenyaments de batxillerat
al règim nocturn (DOGC núm. 3674, de
10.7.2002).

—2 Formació professional específica
Decrets curriculars dels cicles formatius

de grau mitjà i superior
a) Cicles formatius de grau mitjà.
Activitats agràries
Decret 49/1998, de 3 de març (DOGC de

20.4.1998). Explotacions agrícoles intensi-
ves.

Decret 134/1998, de 9 de juny (DOGC de
3.7.1998). Explotacions agràries extensives.

Decret 133/1998, de 9 de juny (DOGC de
30.6.1998). Treballs forestals i de conser-
vació del medi natural.

Decret 117/1999, de 19 d’abril (DOGC
d’11.5.1999). Explotacions ramaderes.

Decret 55/1998, de 3 de març (DOGC de
23.4.1998). Jardineria.

Activitats físiques i esportives
Decret 118/1999, de 19 d’abril (DOGC de

19.5.1999). Conducció d’activitats fisicoes-
portives en el medi natural.

Activitats maritimopesqueres
Decret 212/1998, de 30 de juliol (DOGC

de 17.8.1998). Operació, control i manteni-
ment de màquines i instal·lacions del vai-
xell.

Decret 169/1997, de 22 de juliol (DOGC
de 4.8.1997). Operacions de cultiu aqüíco-
la.

Decret 54/1996, de 6 de febrer (DOGC
de 29.2.1996). Pesca i transport marítim.

Decret 87/2000, de 8 de febrer (DOGC
de 9.3.2000). Busseig a profunditat mitja-
na.

Administració
Decret 57/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Gestió administrativa.
Arts gràfiques
Decret 171/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Preimpressió en arts gràfi-
ques.

Decret 207/97, de 30 de juliol (DOGC de
28.8.1997). Impressió en arts gràfiques.

Decret 199/1999, de 13 de juliol (DOGC
de 19.8.1999). Enquadernació i manipula-
ció de paper i cartró.

Comerç i màrqueting
Decret 53/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Comerç.
Comunicació, imatge i so
Decret 50/1999, de 23 de febrer (DOGC

de 5.3.1999). Laboratori d’imatge.
Edificació i obra civil
Decret 55/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 9.2.1996). Obres de la construcció.
Decret 86/2000, de 8 de febrer (DOGC

de 9.3.2000). Operació i manteniment de
maquinària de construcció.

Decret 131/1998, de 9 de juny (DOGC de
22.6.1998). Obres de formigó.

Decret 132/1998, de 9 de juny (DOGC de
22.6.1998). Acabats de construcció.

Electricitat i electrònica
Decret 368/1996, de 29 d’octubre (DOGC

de 22.11.1996). Equips i instal·lacions elec-
trotècniques.

Decret 372/1996, de 29 d’octubre (DOGC

de 22.11.1996). Equips electrònics de con-
sum.

Fabricació mecànica
Decret 139/1997, de 13 de maig (DOGC

de 13.6.1997). Mecanització.
Decret 119/1999, de 19 d’abril (DOGC de

8.5.1999). Tractaments superficials i tèr-
mics.

Decret 12/1999, de 26 de gener (DOGC
de 11.2.1999). Soldadura i caldereria.

Decret 139/1997, de 13 de maig (DOGC
de 13.6.1997). Mecanització, adaptat al
perfil professional de reparació i manteni-
ment d’aparells de mesura i control (Ordre
de 16.9.1999, DOGC de 6.10.1999).

Fusta i moble
Decret 369/1996, de 29 d’octubre (DOGC

de 22.11.1996). Fabricació a mida i instal·-
lació de fusteria i moble.

Decret 178/1997, de 22 de juliol (DOGC
de 4.8.1997). Fabricació industrial de fus-
teria i moble.

Hoteleria i turisme
Decret 309/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.1995). Cuina.
Decret 174/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Pastisseria i forneria.
Decret 306/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.1995). Serveis de restau-
rant i bar.

Imatge personal
Decret 264/1998, de 6 d’octubre (DOGC

de 20.10.1998). Caracterització 2.000.
Decret 172/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Estètica personal decorativa.
Decret 208/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 28.8.1997). Perruqueria.
Informàtica
Decret 423/2004, de 2 de novembre

(DOGC de 10.11.2004). Explotació de sis-
temes informàtics.

Indústries alimentàries
Decret 204/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 28.8.1997). Escorxador i carnisseria-xar-
cuteria.

Decret 193/1999, de 13 de juliol (DOGC
de 5.8.1999). Conservació vegetal, càrnia i
de peix.

Decret 51/1999, de 23 de febrer (DOGC
de 9.3.1999). Elaboració d’olis i sucs.

Decret 194/1999, de 13 de juliol (DOGC
de 9.8.1999). Elaboració de productes làc-
tics.

Decret 138/1998, de 9 de juny (DOGC de
9.7.1998). Elaboració de vins i altres begu-
des.

Decret 196/1999, de 13 de juliol (DOGC
de 12.8.1999). Molineria i indústries cerea-
listes.

Decret 11/1999, de 26 de gener (DOGC
de 9.2.1999). Panificació i rebosteria.

Manteniment de vehicles autopropulsats
Decret 311/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.1995). Carrosseria.
Decret 310/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.1995). Electromecànica de
vehicles.

Manteniment i serveis a la producció
Decret 197/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 21.8.1997). Instal·lació i manteniment
electromecànic i conducció de línies.

Decret 198/1997, de 30 de juliol (DOGC
de 21.8.1997). Muntatge i manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i pro-
ducció de calor.

Decret 287/1998, de 3 de novembre

(DOGC de 13.11.1998). Manteniment ferro-
viari.

Química
Decret 141/1997, de 13 de maig (DOGC

de 13.6.1997). Operacions de procés en
planta química.

Decret 137/1998, de 9 de juny (DOGC de
9.7.1998). Operacions de procés de pasta
i paper.

Decret 13/1999, de 26 de gener (DOGC
de 9.2.1999). Operacions de fabricació de
productes farmacèutics.

Decret 307/1995, de 7 de novembre
(DOGC de 30.11.1995). Laboratori.

Decret 140/1997, de 13 de maig (DOGC
de 13.6.1997). Operacions de transforma-
ció de plàstics i cautxú.

Sanitat
Decret 203/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 28.8.1997). Cures auxiliars d’infermeria.
Decret 181/1998, de 8 de juliol (DOGC

de 5.8.1998). Farmàcia.
Serveis socioculturals i a la comunitat
Decret 104/2005, de 31 de maig (DOGC

de 2.6.2005). Atenció sociosanitària.
Tèxtil, confecció i pell
Decret 58/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Confecció.
Decret 62/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Producció de teixits de punt.
Decret 263/1998, de 6 d’octubre (DOGC

de 20.10.1998). Producció de filatura i tei-
xidura de calada.

Vidre i ceràmica
Decret 243/2000, de 7 de juliol (DOGC

de 4.8.2000). Operacions de fabricació de
vidre i transformats.

b) Cicles formatius de grau superior.
Activitats agràries
Decret 53/1998, de 3 de març (DOGC de

22.4.1998). Gestió i organització d’empre-
ses agropecuàries.

Decret 48/1998, de 3 de març (DOGC de
17.4.1998). Gestió i organització de recur-
sos naturals i paisatgístics.

Activitats físiques i esportives
Decret 40/1999, de 23 de febrer (DOGC

de 4.3.1999). Animació d’activitats físiques
i esportives.

Activitats maritimopesqueres
Decret 354/1997, de 25 de novembre

(DOGC de 7.1.1998). Navegació, pesca i
transport marítim.

Decret 211/1998, de 30 de juliol (DOGC
de 17.8.1998). Supervisió i control de mà-
quines i instal·lacions del vaixell.

Decret 176/1997, de 22 de juliol (DOGC
de 4.8.1997). Producció aqüícola.

Administració
Decret 63/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Administració i finances.
Decret 64/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Secretariat.
Arts gràfiques
Decret 68/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996) Disseny i producció editorial.
Decret 200/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 21.8.1997). Producció en indústries
d’arts gràfiques.

Comerç i màrqueting
Decret 59/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Comerç internacional.
Decret 60/1996, de 6 de febrer (DOGC de

29.2.1996). Gestió comercial i màrqueting.
Decret 179/1998, de 8 de juliol (DOGC

de 31.7.1998). Serveis al consumidor.
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Decret 197/1999, de 13 de juliol (DOGC
de 16.8.1999). Gestió del transport.

Comunicació, imatge i so
Decret 177/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Imatge.
Decret 199/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 21.8.1997). Producció d’audiovisuals,
ràdio i espectacles.

Decret 352/1997, de 25 de novembre
(DOGC de 7.1.1998). Realització d’audiovi-
suals i espectacles.

Decret 198/1999, de 13 de juliol (DOGC
de 17.8.1999). So.

Decret 352/1997, de 25 de novembre
(DOGC de 7.1.1998). Realització d’audiovi-
suals i espectacles, adaptat al perfil profes-
sional de multimèdia interactiva (Ordre de
30.9.2003, DOGC de 13.10.2003).

Edificació i obra civil
Decret 205/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 28.8.1997). Desenvolupament i aplica-
ció de projectes de construcció.

Decret 135/1998, de 9 de juny (DOGC de
6.7.1998). Desenvolupament de projectes ur-
banístics i operacions topogràfiques, adap-
tat al perfil professional de sobrestant en
l’àmbit de l’obra civil (Ordre de 22.2.1999,
DOGC d’11.3.1999).

Decret 56/1998, de 3 de març (DOGC de
23.4.1998). Realització i plans d’obres.

Electricitat i electrònica
Decret 367/1996, de 29 d’octubre (DOGC

de 22.11.1996). Desenvolupament de pro-
ductes electrònics.

Decret 366/1996, de 29 d’octubre (DOGC
de 22.11.1996). Instal·lacions electrotècni-
ques.

Decret 370/1996, de 29 d’octubre (DOGC
de 22.11.1996). Sistemes de regulació i
control automàtics.

Decret 371/1996, de 29 d’octubre (DOGC
de 22.11.1996). Sistemes de telecomunica-
ció i informàtics.

Fabricació mecànica
Decret 143/1997, de 13 de maig (DOGC

de 13.6.1997). Desenvolupament de projec-
tes mecànics.

Decret 144/1997, de 13 de maig (DOGC
de 13.6.1997). Producció per mecanització.

Decret 85/2000, de 8 de febrer (DOGC
de 8.3.2000). Construccions metàl·liques.

Decret 237/2002, de 25 de setembre
(DOGC de 9.10.2002). Òptica d’ullera.

Fusta i moble
Decret 288/1998, de 3 de novembre

(DOGC de 4.12.1998). Desenvolupament de
productes de fusteria i moble.

Decret 299/1999, de 9 de novembre
(DOGC de 2.12.1999). Producció de fusta i
moble .

Hoteleria i turisme
Decret 173/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Agències de viatges.
Decret 205/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.1995). Informació i comer-
cialització turístiques.

Decret 206/1997, de 30 de juliol (DOGC
de 28.8.1997). Restauració.

Decret 52/1998, de 3 de març (DOGC de
21.4.1998). Allotjament.

Decret 394/2000, de 5 de desembre
(DOGC de 20.12.2000). Animació turística.

Imatge personal
Decret 298/1999, de 9 de novembre

(DOGC de 3.12.1999). Assessoria d’imatge
personal.

Decret 349/1997, de 25 de novembre
(DOGC de 7.1.1998). Estètica.

Indústries alimentàries
Decret 170/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Indústria alimentària.
Decret 170/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Indústria alimentària, adap-
tat al perfil professional d’enologia i viticul-
tura (Ordre de 21.10.2003, DOGC de
30.10.2003).

Informàtica
Decret 175/1997, de 22 de juliol (DOGC

de 4.8.1997). Administració de sistemes in-
formàtics.

Decret 61/1996, de 6 de febrer (DOGC
de 29.2.1996). Desenvolupament d’aplica-
cions informàtiques.

Manteniment de vehicles autopropulsats
Decret 308/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.1995). Automoció.
Decret 136/2000, de 20 de març (DOGC

de 10.4.2000). Manteniment aeromecànic.
Decret 134/2000, de 20 de març (DOGC

de 7.4.2000). Manteniment d’aviònica.
Manteniment i serveis a la producció
Decret 195/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 21.8.1997). Desenvolupament de projec-
tes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de
manutenció.

Decret 196/1997, de 30 de juliol (DOGC
de 21.8.1997). Manteniment d’equips indus-
trials.

Decret 351/1997, de 25 de novembre
(DOGC de 7.1.1998). Manteniment i mun-
tatge d’instal·lacions d’edifici i procés.

Decret 365/2004, de 24 d’agost (DOGC
26.8.2004). Prevenció de riscos professio-
nals.

Química
Decret 313/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.95). Anàlisi i control.
Decret 312/1995, de 7 de novembre

(DOGC de 30.11.95). Química ambiental.
Decret 286/1998, de 3 de novembre

(DOGC de 20.11.98). Fabricació de produc-
tes farmacèutics i afins.

Decret 138/1997, de 13 de maig (DOGC
de 13.6.1997). Indústries de procés químic.

Decret 142/1997, de 13 de maig (DOGC
de 13.6.1997). Plàstics i cautxú.

Decret 14/1999, de 26 de gener (DOGC
de 10.2.1999). Indústries de procés de
pasta i paper.

Sanitat
Decret 348/1997, de 25 de novembre

(DOGC de 7.1.1998). Higiene bucodental.
Decret 202/1997, de 30 de juliol (DOGC

de 28.8.1997). Laboratori de diagnòstic clí-
nic.

Decret 353/1997, de 25 de novembre
(DOGC de 7.1.1998). Imatge per al diagnòs-
tic.

Decret 50/1998, de 3 de març (DOGC de
20.4.1998). Dietètica.

Decret 54/1998, de 3 de març (DOGC de
22.4.1998). Anatomia patològica i citologia.

Decret 318/2004, de 22 de juny (DOGC
de 25.6.2004). Salut ambiental.

Decret 51/1998, de 3 de març (DOGC de
21.4.1998). Pròtesis dentals.

Decret  350/1997, 25 de novembre
(DOGC de 7.1.1998). Ortesis i pròtesis.

Decret 180/1998, de 8 de juliol (DOGC
de 31.7.1998). Documentació sanitària.

Decret 195/1999, de 13 de juliol (DOGC
de 11.8.1999). Radioteràpia.

Decret 226/2002, de 27 d’agost (DOGC
de 13.9.2002). Audiopròtesis.

Serveis socioculturals i a la comunitat
Decret 183/1998, de 8 de juliol (DOGC

de 12.8.1998). Animació sociocultural.
Decret 182/1998, de 8 de juliol (DOGC

de 13.8.1998). Educació infantil.
Decret 157/2003, de 23 de juny (DOGC

de 7.7.2003). Interpretació de la llengua de
signes.

Decret 39/1999, de 23 de febrer (DOGC de
4.3.1999). Integració social, adaptat al perfil
professional d’intervenció sociosanitària (Or-
dre de 10.1.2000, DOGC de 21.1.2000).

Tèxtil, confecció i pell
Decret 56/1996, de 6 de febrer (DOGC

de 29.2.1996). Processos de confecció in-
dustrial.

Decret 201/1997, de 30 de juliol (DOGC
de 21.8.1997). Patronatge.

Decret 262/1998, de 6 d’octubre (DOGC
de 20.10.1998). Processos tèxtils de filatu-
ra i teixidura de calada.

Decret 135/2000, de 20 de març (DOGC
de 10.4.2000). Processos tèxtils de teixidu-
ra de punt.

Decret 144/2003, de 10 de juny (DOGC
de 25.6.2003). Processos d’ennobliment
tèxtil.

Vidre i ceràmica
Decret 241/2000, de 7 de juliol (DOGC

de 2.8.2000). Desenvolupament i Fabrica-
ció de productes ceràmics.

Decret 242/2000, de 7 de juliol (DOGC
de 3.8.2000). Fabricació i Transformació de
productes de vidre.

—3 Escoles oficials d’idiomes
Decret 312/1997, de 9 de desembre, pel

qual s’estableix l’ordenació curricular del
primer nivell dels ensenyaments d’idiomes
(DOGC núm. 2588, de 27.2.1998).

ANNEX 8

Model de declaració jurada o promesa,
apartat e) de la base 8.1, per a aspirants
que posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El senyor/La senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i do-
cument nacional d’identitat (número), decla-
ra sota jurament o promet, a efectes de ser
nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos cor-
responent), que no ha estat separat/ada del
servei de cap de les administracions públi-
ques i que no es troba inhabilitat/ada per a
l’exercici de les funcions públiques”.

(Localitat i data).

(Signatura).

Model de declaració jurada o promesa, apar-
tat e) de la base 8.1, per a aspirants que no
posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El senyor/La senyora (nom i cognoms),
amb domicili a (població, carrer, número) i
passaport núm. (número), declara sota ju-
rament o promet, a efectes de ser nome-
nat/ada funcionari/ària del cos (cos corres-
ponent), que no ha estat sotmès/esa a
sanció disciplinària o condemna penal que
li impossibiliti a (estat d’origen) l’accés a la
funció pública”.

(Localitat i data).

(Signatura).
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ANNEX 9

Centres d’atenció a disminuïts (CAD) depen-
dents de l’ICASS. Municipis, comarques i/
o àmbits territorials

Comarques de Barcelona, excepte el
Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà.

(EVO) av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona,
tel. 93.425.22.44.

Barcelona ciutat. Municipis de l’Hospitalet
de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues
de Llobregat i comarques de l’Alt Penedès,
l’Anoia, el Garraf, Osona, el Vallès Oriental
i el Baix Llobregat.

CAD (Badal), carrer de Badal, núm. 102,
08014 Barcelona, tel. 93.331.21.62.

Comarques del Vallès Occidental, el
Bages i el Berguedà.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, núm.
30-32, 08222 Terrassa, tel. 93.785.83.00.

Municipis de Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs i Badalona, i comarca
del Maresme.

CAD (Badalona), av. del Marquès de
Mont-roig, núm. 64, baixos, 08912 Ba-
dalona, tel. 93.387.41.08.

Girona ciutat i Comarques.
CAD (Girona), carrer Emili Grahit, núm. 2,

17001 Girona, tel. 972.48.60.60.
Lleida ciutat i comarques.
CAD (Lleida), av. del Segre, núm. 5, 25007

Lleida, tel. 973.70.36.00.
Tarragona ciutat i comarques, excepte el

Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta.

CAD (Tarragona), av. d’Andorra, núm. 9,
baixos, 43002 Tarragona, tel. 977.21.34.71.

Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

CAD (Terres d’Ebre), carrer Ruiz de Alda,
33, 43870 Amposta, tel. 977.70.67.51.

ANNEX 10

Serveis territorials
Barcelona I (ciutat).
Av. Paral·lel, 71-73, 08004 de Barcelona,

tel. 93.443.95.00.
Barcelona II (comarques).
C. Casp, 15, 08010 de Barcelona, tel.

93.481.60.00.
Baix Llobregat.
C. Laureà Miró, 328-330, 08980 de Sant

Feliu de Llobregat, tel. 93.685.94.50.
Vallès Occidental.
Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202

de Sabadell, tel. 93.748.44.53.
Tarragona.
C. Sant Francesc, 7, 43003 de Tarra-

gona, tel. 977.25.14.40.
Lleida.
C. Pica d’Estats, 2, 25006 de Lleida, tel.

973.27.99.99.
Girona.
C. Ultònia, 13, 17002 de Girona, tel.

972.48.30.00.
Terres de l’Ebre.
C. Providència, 5-9, 43500 de Tortosa,

tel. 977.44.87.11.

(06.023.077)

ANUNCI de correcció d’errades a l’Anunci de
convocatòria per a l’adjudicació d’un contrac-
te de subministrament (exp. 0107/06) (DOGC
núm. 4556, pàg. 3678, de 23.1.2006).

Atès que s’han observat errades a l’Anun-
ci de convocatòria per a l’adjudicació d’un
contracte de subministrament, referent al
subministrament de mobiliari escolar amb
destinació als centres educatius públics de
Catalunya (exp. 0107/06), tramès al DOGC
i publicat al núm. 4556, pàg. 3678, de
23.1.2006, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 3678, en el punt 2.a) Termini
d’execució, on diu:

“...des de l’1 de gener al 31 de desembre
de 2006.”,
ha de dir:

“El 50% de l’adjudicació es lliurarà als 30
dies del dipòsit de garantia.

”El 25% de l’adjudicació es lliurarà abans
del 30 de juny de 2006.

”El 25% de l’adjudicació es lliurarà abans
de l’1 de setembre de 2006.

”Les possibles ampliacions es lliuraran als
30 dies del dipòsit de la garantia comple-
mentària.”.

Barcelona, 25 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.025.034)

DECRET 10/2006, de 31 de gener, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.l) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, cal procedir al cessament i al no-
menament d’un membre del Consell Escolar
de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Educació i amb l’acord previ del
Govern,

Decreto:

Article 1
El cessament com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector universitats, del senyor Carles Alsi-
net i Mora, i se li agraeixen els serveis pres-
tats.

Article 2
El nomenament com a membre del Con-

sell Escolar de Catalunya, en representació
del sector universitats, de la senyora Isabel
del Arco Bravo, amb efectes fins al 14 de
març de 2007.

Barcelona, 31 de gener de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.018.014)

RESOLUCIÓ EDC/154/2006, de 26 de ge-
ner, de convocatòria per a la concessió dels
ajuts del Fons d’acció social per al personal
funcionari docent no universitari dependent
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponents a l’any 2005.

Atès el III Acord general sobre condici-
ons de treball del personal de l’àmbit d’apli-
cació de la Mesa general de negociació de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, signat el 10 d’octubre de 2005,
entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i les organitzacions sindicals, i
ratificat pel Govern de la Generalitat el 8 de
novembre de 2005 (DOGC núm. 4517, de
24.11.2005), el qual preveu en l’apartat 5.4
la continuïtat del Fons d’acció social i esta-
bleix la seva dotació econòmica per a l’any
2005;

Atès l’Acord de la Comissió d’acció soci-
al de la Mesa sectorial de negociació del
personal docent d’educació pública no
universitària de 23 de gener de 2006, pel
qual s’aproven les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts del
Fons d’acció social i se n’acorda l’aplica-
ció;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les competències que m’atribu-
eix l’article 6 del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determi-
nats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, a proposta de la
Direcció General de Personal Docent,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió
dels ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
dependent de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, corresponents a l’any
2005.

—2 Destinar per a la concessió d’aquests
ajuts fins a un import màxim de 5.427.672,27
euros a càrrec de la partida pressupostària
EN03/233000100/4210 del pressupost de
2006.

—3 Els ajuts socials se sol·licitaran i ator-
garan amb subjecció a les bases que figu-
ren a l’ANNEX d’aquesta Resolució.

—4 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Personal Docent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu competent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
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contenciós administratiu, davant de la con-
sellera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 26 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

I. Bases generals

—1 Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació

del contingut, procediment de gestió i re-
solució d’ajuts del Fons d’acció social per
al personal funcionari docent no universitari
dependent de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, corresponents a l’any
2005.

—2 Modalitats
Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria

es classifiquen en les modalitats següents:
001 Ajut per a persones disminuïdes.
002 Ajut per ascendents dependents.
003 Ajut per tractament odontològic.
004 Ajut per ortodòncia.
005 Ajut per pròtesis.
006 Ajut per reducció de diòptries amb

làser.
007 Ajut per tractament de foniatria.
008 Ajut per tractament de psicoteràpia

i conducta alimentària anòmala.
009 Ajut per tractament de persones afec-

tades de malaltia celíaca.
010 Ajut per tractament de fertilitat.
011 Ajut per tràmits d’adopció.
012 Ajut per natalicis i adopcions.
013 Ajut per llars d’infants.
014 Ajut per colònies d’esplai.
015 Ajut per estudis universitaris.
016 Ajut per defunció.
017 Ajut per sepeli.
018 Ajut excepcional

—3 Contingut
Aquests ajuts tindran caràcter de presta-

ció econòmica, amb la finalitat de restablir
la salut o compensar una part de les des-
peses que la persona sol·licitant hagi sufra-
gat, durant l’any 2005, per cadascuna de
les modalitats objecte de la convocatòria, i
en cap cas no superaran les despeses oca-
sionades pel fet causant.

Aquests ajuts seran incompatibles amb al-
tres prestacions o indemnitzacions que ja
cobreixin la totalitat de la despesa.

—4 Comissió d’acció social
La Comissió d’acció social del personal

docent no universitari (CASD) és l’òrgan res-
ponsable del procés de valoració de sol·-
licituds i proposta de resolució de la convo-
catòria, i com a tal atendrà les reclamacions
i interpretarà aquestes bases.

—5 Contingut econòmic
Les quanties destinades a les diferents

modalitats d’ajut les determinarà la Comis-

sió d’acció social del personal docent no
universitari d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries del fons establert.

—6 Participants
6.1 Poden prendre part en aquesta con-

vocatòria:
a) El personal funcionari docent no uni-

versitari al servei de la General itat de
Catalunya: funcionaris i interins.

b) Els familiars i assimilats del personal
inclòs a l’apartat anterior en cas de mort del
titular.

La persona beneficiària es derivarà de l’or-
dre excloent que s’estableix a continuació:

b.1) El/La cònjuge vidu o vídua, o parella
de fet i, en els casos de separació legal,
divorci o declaració de nul·litat del matrimo-
ni, el cònjuge separat o la cònjuge separa-
da i l’excònjuge, si no hi haguessin núpcies
posteriors i si, per sentència judicial ferma,
tenen atribuïda tutela del fills menors o in-
capacitats o filles menors o incapacitades,
o s’hagués condemnat el causant al paga-
ment de la pensió alimentària. En els casos
en els quals no hi hagi declaració judicial de
la qual es derivi l’obligació de pagar pensió
alimentària o l’atribució de tutela, així com
en els casos de separació de fet, serà be-
neficiari el cònjuge si percep ingressos
menors al doble del salari mínim interpro-
fessional.

b.2) Els fills o les filles menors d’edat o
majors incapacitats o incapacitades, o en
situació d’atur sense subsidi que convis-
quessin amb la persona causant i a càrrec
seu.

b.3) Ascendents de la persona causant,
del seu cònjuge o de la parella de fet que
convisquessin amb aquella i a càrrec seu.

b.4) Altres parents i assimilats que con-
visquessin amb la persona causant i a càr-
rec seu.

En cas de concurrència de persones be-
neficiàries del mateix grau, es preferirà el
més pròxim al més remot.

6.2 En el cas que hi hagi més d’un mem-
bre de la unitat familiar treballant al servei
de la Generalitat de Catalunya, només un
d’ells podrà demanar l’ajut per a un mateix
supòsit de fet i de beneficiari.

6.3 En el cas de sol·licitar ajut per a fills
o filles, s’hauran de fer constar els cognoms
i nom i el NIF del pare o de la mare no
sol·licitant, en l’apartat corresponent a pres-
tacions per fills/filles del model de sol·licitud.

—7 Requisits generals
7.1 Per tal de tenir dret als ajuts esmen-

tats s’hauran de complir els requisits gene-
rals següents:

a) Ser funcionari docent no universitari al
servei de la Generalitat de Catalunya, tal
com preveuen els articles 11 i 13 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de Funció Pública,
que hagin prestat els seus serveis a l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya
durant l’any 2005.

b) Haver estat en situació de servei actiu
durant l’any 2005.

Als efectes del que estableix aquest punt,
queda assimilada a la situació de servei actiu
la incapacitat temporal.

També hi pot participar el personal fun-

cionari que es trobi en la situació d’exce-
dència voluntària per tenir cura d’un fill o
filla o d’un familiar fins al segon grau mentre
perduri el dret a reserva del lloc de treball.

c) Altres requisits que es determinin en
les normes específiques de cada modalitat
d’ajut.

7.2 Totes les referències genèriques als
fills i filles en les bases específiques s’en-
tendran fetes tant als fills biològics o filles
biològiques com als adoptats o adoptades,
o en règim d’acolliment o tutela.

7.3 Proporcionalitat.
El personal esmentat a la base 6.1.a) que

d’acord amb l’apartat 7.1 tingui dret als ajuts
i no hagi completat un temps de 6 mesos
de serveis durant l’any 2005, percebrà l’im-
port de l’ajut aplicant els coeficients se-
güents:

a) Fins a 90 dies de serveis: del 33% de
l’ajut.

b) De 91 dies fins a 180 dies de serveis:
del 66% de l’ajut.

Per la naturalesa i forma d’adjudicació
dels ajuts no serà d’aplicació aquesta clàu-
sula de proporcionalitat a les modalitats
d’ajut per sepeli i d’ajut excepcional, ni als
ajuts atorgats a persones beneficiàries en
cas de mort del/de la titular en l’any 2005.

—8 Sol·licituds
Les persones interessades hauran de

presentar la sol·licitud degudament emple-
nada segons el model oficial que es podrà
recollir a la seu del Departament d’Educa-
ció i en cadascun dels respectius serveis
territorials i oficines territorials i gestores, i
a la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil i als serveis
territorials del Departament de Justícia;
també estarà disponible a l’adreça electrò-
nica del Departament d’Educació http://
www.gencat.net/educacio. La sol·licitud es
podrà formalitzar via telemàtica al portal de
l’empleat EPOCA a la intranet de la Gene-
ralitat de Catalunya http://epoca.intranet, i
des d’Internet http://epoca.gencat.net.

Seu del Departament d’Educació, Via Au-
gusta, 202-226, 08021 de Barcelona.

Serveis territorials del Departament de
Educació:

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
av inguda del  Para l · le l ,  71-73, 08004
Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques), carrer de Casp, 15, 08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Ano-
ia, carrer de Laureà Miró, 328-330, 08980
Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental,
avinguda Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Girona, carrer d’Ul-
tònia, 13, 17002 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, Pica d’Estats,
2, 25003 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer de
Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre,
carrer de la Providència, 5-9, 43500 Tortosa.

Oficines territorials del Departament
d’Educació:

Oficina Territorial del Maresme, carrer
Onofre Arnau, 32, 08301 Mataró.

Oficines gestores del Departament d’Edu-
cació per Serveis Territorials:
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Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques):

Oficina Gestora de Badalona, carrer
Alfons XII, 588, planta baixa, 08918 Ba-
dalona.

Oficina Gestora de Berga, Països Cata-
lans, 4, 1a planta, despatx 7, 08600 Berga.

Oficina Gestora de Granollers, barriada
Can Gili, carrer Mestre Masjoan, s/n, 08400
Granollers.

Oficina Gestora de l’Hospitalet de Llo-
bregat, carrer Girona, 10, 2n pis, edifici la
Farga, 08901 l’Hospitalet de Llobregat.

Oficina Gestora de Manresa, carrer de la
Canal, 6, edif ici Puigmercadal, 08240
Manresa.

Oficina Gestora de Santa Coloma de Gra-
menet, avinguda Anselm de Riu, 125, 08924
Santa Coloma de Gramenet.

Oficina Gestora de Vic, plaça Don Miquel
de Clariana, 3, 2n pis. Palau Bujons, 08500
Vic.

Oficina Gestora de Vilafranca del Pe-
nedès, plaça del Penedès, 3, 3r, 08720
Vilafranca del Penedès.

Oficina Gestora de Vilanova i la Geltrú,
carrer de l’Aigua, 202, 08800 Vilanova i la
Geltrú.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Ano-
ia:

Oficina Gestora d’Igualada, cal Ratés, car-
rer Santa Maria, 10, baixos, 08700 Iguala-
da.

Serveis Territorials al Vallès Occidental:
Oficina Gestora de Terrassa, carrer Con-

sell de Cent, 146, 08226 Terrassa.
Serveis Territorials a Lleida:
Oficina Gestora de Solsona, carrer Cas-

tell, 20, 25280 Solsona.
Oficina Gestora de la Seu d’Urgell, plaça

dels Oms, 1, 25700 la Seu d’Urgell.
IES d’Aran, carretera de Betren, s/n, Viel-

ha, 25530 Vielha e Mijaran.
IES de Tremp, carrer Bisbe Iglesias, 5,

25620 Tremp.
IES de Pont de Suert, barri d’Aragó, s/n,

25520 el Pont de Suert.

IES Hug Roger III, carrer Joaquim Sos-
tres, s/n, 25560 Sort.

Serveis Territorials a Tarragona:
Oficina Gestora de Reus, CEIP Ciutat de

Reus, barri Gaudí, carrer Figueres, s/n,
43202 Reus.

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Re-
habilitació i Justícia Juvenil: carrer Aragó,
332, 08009 Barcelona.

Serveis territorials del Departament de
Justícia:

Serveis Territorials a Girona, carrer Güell,
89, 17005 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, carrer Sant
Martí, 1, 25004 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer
Sant Antoni M. Claret, 17, 43002 Tarragona.

—9 Documentació
9.1 Sempre que no s’aportin els docu-

ments originals, caldrà presentar les corres-
ponents fotocòpies degudament compulsa-
des. Els documents amb esmenes no
tindran validesa.

9.2 El personal funcionari en situació
d’excedència voluntària per tenir cura d’un
fill o filla o d’un familiar fins a segon grau
mentre perduri el dret a reserva del lloc de
treball, i el personal funcionari en Comissió

de Serveis amb retribucions a càrrec d’una
altra Administració, haurà de presentar el full
de transferència bancària, degudament
emplenat i segellat per l’entitat bancària,
d’acord amb el model normalitzat disponi-
ble a la seu del Departament d’Educació i a
les serveis territorials corresponents.

9.3 Documentació específica de la per-
sona beneficiària.

En el cas de mort del titular o de la titular,
quan la persona sol·licitant sigui un benefi-
ciari dels que preveu la base 6.1.b), aquest
haurà d’aportar:

Documentació que acrediti suficientment
la seva condició de persona beneficiària.

Fotocòpia del NIF de la persona benefici-
ària.

Fotocòpia completa del llibre de família,
si escau.

Certificat de defunció de la persona cau-
sant.

Certificat de convivència amb la persona
causant emès per l’òrgan municipal com-
petent, si escau.

Full de transferència bancària, deguda-
ment emplenat i segellat per l’entitat ban-
cària, d’acord amb el model normalitzat
disponible a la seu del Departament d’Edu-
cació i als serveis territorials corresponents.

9.4 L’Administració, a sol·licitud de la
Comissió, podrà demanar en qualsevol mo-
ment documentació complementària relati-
va als ajuts sol·licitats.

—10 Presentació d’instàncies
Les sol·licituds podran presentar-se en

suport paper o per via telemàtica, mitjan-
çant el portal de l’empleat EPOCA a la in-
tranet de la Generalitat o des d’Internet.

10.1 Sol·licitud i documentació forma-
litzades mitjançant suport paper.

Les sol·licituds i la documentació ANNE-
Xa a què fan referència les bases específi-
ques dels ajuts podran presentar-se als
registres de la seu del Departament d’Edu-
cació, i en cadascun dels serveis territorials
i oficines territorials i gestores, i de la Se-
cretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabili-
tació i Justícia Juvenil i dels serveis territo-
rials del Departament de Justícia.

10.2 Sol·licitud formalitzada per via te-
lemàtica mitjançant la intranet:

Les sol·licituds telemàtiques es formalit-
zaran mitjançant el portal de l’empleat EPO-
CA a la intranet de la Generalitat http://
epoca.intranet o des d’Internet http://
epoca.gencat.net. Aquesta modalitat de
sol·licitud facilita al personal docent els trà-
mits necessaris per participar en aquesta
convocatòria, garanteix la seguretat i la fia-
bilitat de les dades introduïdes i agilita la
gestió de la convocatòria.

Una vegada emplenada la sol·licitud i
comprovat el seu contingut la persona sol·li-
citant la trametrà definitivament per via te-
lemàtica, seguint les instruccions que pro-
porciona l’apl icació mateixa.

Per tal que aquesta sol·licitud tingui vali-
desa s’han de fer els tràmits següents:

Imprimir la sol·licitud tramesa definitivament.
Signar la sol·licitud impresa.
Adjuntar la documentació corresponent.
Presentar la sol·licitud i la documentació

a qualsevol dels llocs especificats al punt 8
de les bases generals d’aquesta convoca-
tòria i dins del termini establert.

10.3 També es podran trametre per
qualsevol del mitjans que estableix l’article
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú.

En el cas que la sol·licitud es presenti a
través d’una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que el funcionari o fun-
cionària corresponent de l’oficina estampi,
a la part superior de la sol·licitud, el segell
en el qual hi consti amb claredat el nom de
l’oficina i la data de presentació.

10.4 El termini per a la presentació de
sol·licituds serà de 20 dies naturals comp-
tadors des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

—11 Resolució de la convocatòria
11.1 La CASD farà la proposta de con-

cessió amb subjecció a les normes establer-
tes en aquestes bases i als principis d’equi-
tat,  object iv i tat i  sol idar i tat.  Els seus
membres es comprometen a guardar la ne-
cessària confidencialitat en relació amb les
informacions i dades de tipus personal que
coneguin per mitjà dels expedients trami-
tats.

11.2 La resolució per la qual es fa pú-
blica la llista provisional d’admesos i exclo-
sos es publicarà al Full de Disposicions i
Actes Administrat ius del Departament
d’Educació. La resolució i la llista provisio-
nal d’admesos i exclosos s’exposarà als
taulers d’anuncis de la seu del Departament
d’Educació, i en cadascun dels respectius
serveis territorials i oficines territorials i ges-
tores, i de la Secretaria de Serveis Peniten-
ciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels
serveis territorials del Departament de Jus-
tícia; al llistat hi figurarà el NIF de la persona
sol·licitant, el nom i cognoms, la modalitat
per la qual participa i la seva admissió o els
motius de la seva exclusió. La persona
sol·licitant podrà accedir a aquesta informa-
ció a l’adreça electrònica del Departament
d’Educació i al portal de l’empleat EPOCA
a la intranet de la Generalitat o des d’Inter-
net.

S’establirà un període 20 dies naturals, a
comptar de l’endemà de la seva publicació
per a l’esmena dels defectes formals pro-
duïts per la no-aportació de la documenta-
ció requerida, com també per poder efec-
tuar les reclamacions escaients.

11.3 Un cop resoltes les reclamacions,
la Comissió elevarà la proposta de resolu-
ció definitiva a la directora general de Per-
sonal Docent la qual dictarà la corresponent
resolució de concessió d’ajuts. L’esmenta-
da resolució es publicarà al Full de Dispo-
sicions i Actes Administratius del Departa-
ment d’Educació. La resolució i la llista
definitiva amb els ajuts concedits s’expo-
sarà als taulers d’anuncis de la seu del De-
partament d’Educació, i en cadascun dels
respectius serveis territorials i oficines terri-
torials i gestores, i de la Secretaria de Ser-
veis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil i dels serveis territorials del De-
partament de Justícia; al llistat hi figurarà el
NIF de la persona sol·licitant, el nom i cog-
noms, la modalitat per la qual participa i la
seva admissió o els motius de la seva ex-
clusió. La persona sol·licitant podrà accedir
a aquesta informació a l’adreça electrònica
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del Departament d’Educació i al portal de
l’empleat EPOCA a la intranet de la Gene-
ralitat o des d’Internet.

Contra aquesta resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
en el tauler d’anuncis esmentats, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Personal Docent, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al tauler d’anuncis esmentats,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

—12 Pagament
L’abonament de les quantitats correspo-

nents en concepte d’ajut s’efectuarà ordi-
nàriament per transferència bancària.

—13 Requeriment d’informació
Les persones que resultin beneficiades

per qualssevol de les modalitats de la con-
vocatòria tenen l’obligació de facilitar tota
la informació requerida pels òrgans de con-
trol de l’Administració.

Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a
conseqüència de reclamació, de la conces-
sió d’un ajut se’n detecta error, ocultació o
falsejament de dades que comportin la de-
negació o la reducció de l’ajut, haurà de
reintegrar-se la quantitat indegudament
percebuda.

—14 Falsedat o ocultació de dades
Sens perjudici de les responsabilitats en

què es pugui incórrer, la deformació de fets,
l’ocultació de dades o la falsedat en la do-
cumentació aportada o consignada en la
sol·licitud comportarà la denegació de l’ajut.

—15 Internet/intranet
La informació sobre la convocatòria dels

ajuts, així com sobre les diferents resoluci-
ons publicades, es podrà trobar al Full de
Disposicions i Actes Administratius del De-
partament d’Educació, a l’adreça electròni-
ca del Departament d’Educació: http://
www.gencat.net/educacio i al portal de l’em-
pleat EPOCA a la intranet de la Generalitat
http://epoca.intranet o des d’Internet http:/
/epoca.gencat.net.

II. Bases específiques

—1 Modalitat: ajut per a persones dismi-
nuïdes

Objecte: compensar en part les despe-
ses ocasionades, durant l’any 2005, a la per-
sona titular en ocasió de situacions de dis-
minució, igual o superior al 33%, física,
psíquica o sensorial de la persona sol·licitant
mateixa, del cònjuge, de la parella de fet,
fills o filles, sempre que aquests convisquin
i estiguin a càrrec de la persona sol·licitant.

Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona beneficiària per a la qual es de-

mani l’ajut haurà de tenir reconeguda la
condició legal de disminuït. En cas de me-
nors de quatre anys, caldrà que, segons el
criteri dels equips de valoració i orientació,
presentin retard en el desenvolupament
maduratiu l’evolució del qual pugui ocasio-
nar una disminució residual.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Certificació de disminució expedida per

l’ICASS.
Resta exempt de presentar aquest docu-

ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per a la
persona sol·licitant mateixa, per al mateix
fill o filla, per al mateix cònjuge o parella de
fet, sempre que aquest certificat continuï
vigent.

b) En el cas de fills, filles o cònjuge: fo-
tocòpia completa del llibre de família o la
decisió administrativa o judicial d’acolliment
o tutela, o certificat del Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA).

Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla, o per al mateix cònjuge.

En el cas de les parelles de fet d’unió es-
table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d’unió esta-
ble homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptu-
ra pública.

Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per a la
mateixa parella de fet.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat,
cònjuge, parella de fet, cal presentar una de-
claració jurada de la persona sol·licitant con-
forme conviuen i estan a càrrec seu.

Import:
a) Per a disminucions iguals o superiors

al 65%: 602 euros.
b) Per a disminucions entre el 33% i el

64%: 361 euros.

—2 Modalitat: ajut per ascendents depen-
dents

Objecte: ajut econòmic de pagament únic,
amb la finalitat de compensar part de les
despeses derivades, durant l’any 2005, del
manteniment del pare o de la mare de la
persona sol·licitant, i del pare o de la mare
del cònjuge o de la parella de fet, amb un
nivell de dependència per a les activitats de
la vida diària que impedeixi la vida autòno-
ma, i sempre que aquests estiguin a càrrec
de la persona sol·licitant.

Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona beneficiaria per a la qual es de-
mana l’ajut haurà de reunir els requisits
següents:

Tenir un nivell de dependència per a les
activitats de la vida diària (alimentar-se,
vestir-se, atendre la higiene personal, alli-
tar-se, desplaçar-se dins de la llar) que im-
pedeixi la vida autònoma.

No tenir ingressos anuals iguals o supe-
riors a 10.000 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:

a) Informe del metge de capçalera on es
faci constar que la persona beneficiària pre-
senta un nivell de dependència per a les
activitats de la vida diària que impedeix la
seva vida autònoma.

b) Fotocòpia del llibre de família de la per-
sona beneficiària per a la qual es demana
l’ajut. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix ascendent.

c) En el cas que la persona beneficiaria
sigui el pare o la mare del cònjuge: fotocò-
pia del llibre de família de la persona sol·li-
citant. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix ascendent.

d) En el cas de parelles de fet d’unió es-
table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i dels transcurs de dos anys.

e) En el cas de parelles de fet d’unió es-
table homosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública.

Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix ascendent.

f) Declaració jurada de la persona sol·li-
citant conforme la persona beneficiària està
a càrrec seu.

g) Justificació mitjançant la documenta-
ció pertinent dels ingressos i/o altres per-
cepcions rebudes per la persona beneficià-
ria (pensions i prestacions econòmiques ja
siguin de caràcter públic o privat).

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 350
euros.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—3 Modalitat: ajut per tractament odon-
tològic

Objecte i imports màxims: ajut amb la fi-
nalitat de restablir la salut, compensa en part
les despeses originades per tractaments
odontològics, durant l’any 2005, no cober-
tes o cobertes parcialment pel sistema de
la Seguretat Social, de l’ICASS o algun altre
organisme o sistema mutualista de caràc-
ter públic, per atendre a la persona sol·li-
citant mateixa o als seus fills o filles. Les
prestacions objecte d’ajut són les següents:

Dentadura completa.
Dentadura superior o inferior.
Implants osteointegrats.
Tractaments de gingivitis.
Peces soltes.
Empastaments.
Endodòncies.
Requisits específics i forma d’acreditació:

per tal de concórrer per aquesta modalitat,
cal que l’import global de la despesa efec-
tuada no coberta sigui superior o igual a 300
euros, descomptades les prestacions pre-
vistes per MUFACE.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
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a) Factura i/o rebut desglossat de la des-
pesa efectuada on figuri el número de col·le-
giat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom
de la persona sol·licitant, el tractament re-
but, el conforme s’ha pagat i la signatura.

b) Per als beneficiaris de MUFACE en el
cas que s’hagi sol·licitat l’ajut a MUFACE i
hagi estat concedit, es presentarà la diligèn-
cia que acrediti l’ajut rebut. No serà motiu
d’exclusió la no-acreditació d’aquest ajut;
en aquest cas es descomptarà de l’import
total de la factura les corresponents presta-
cions previstes per MUFACE.

c) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut pel
mateix fill o filla.

d) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar una declaració jurada de la
persona sol·licitant conforme conviuen i es-
tan a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

—4 Modalitat: ajut per ortodòncia
Objecte: ajut amb la finalitat de restablir

la salut, compensa en part les despeses ori-
ginades per tractaments d’ortodòncia, du-
rant l’any 2005 per atenció a la persona
sol·licitant mateixa o als seus fills o filles.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament d’ortodòncia ha estat superior
o igual a 300 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Factura i/o rebut desglossat de la des-

pesa efectuada on figuri el número de col·le-
giat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom
de la persona sol·licitant, el tractament re-
but, el conforme s’ha pagat i la signatura.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o un certificat de l’Ins-
titut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar la declaració jurada de la per-
sona sol·licitant conforme conviuen i estan
a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

—5 Modalitat: ajut per pròtesis
Objecte i imports màxims: ajut amb la fi-

nalitat de restablir la salut, compensa en part
les despeses originades per pròtesis ocu-
lars, auditives, capil·lars i ortopèdia, durant
l’any 2005, no cobertes o cobertes parcial-
ment pel sistema de la Seguretat Social, de
l’ICASS o algun altre organisme o sistema
mutualista de caràcter públic, per atenció a
la persona sol·licitant mateixa o als seus fills
o filles. Les prestacions objecte d’ajut són
les següents:

1. Pròtesis oculars:
Ulleres completes i lents de contacte.

Ulleres bifocals, multifocals i progressives.
Renovació de vidres.
Ulleres telelupa.
Renovació de vidres telelupa.
Prismes.
Intraoculars.
2. Pròtesis auditives:
Audífons.
3. Pròtesis capil·lars.
4. Ortopèdia:
Sabates correctores seriades.
Plantilles.
Requisits específics i forma d’acreditació:

per tal de concórrer per aquesta modalitat
cal que l’import global de la despesa efec-
tuada no coberta sigui superior o igual a 180
euros, descomptades les prestacions pre-
vistes per MUFACE.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Factura i/o rebut desglossat de la des-

pesa on figuri el NIF/CIF, la data, el nom de
la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.

b) En el cas de les pròtesis capil·lars,
caldrà aportar l’informe mèdic corresponent.

c) Per als beneficiaris de MUFACE en el
cas que s’hagi sol·licitat l’ajut a MUFACE i
hagi estat concedit es presentarà la diligèn-
cia que acrediti l’ajut rebut. No serà motiu
d’exclusió la no-acreditació d’aquest ajut;
en aquest cas es descomptarà de l’import
total de la factura les corresponents presta-
cions previstes per MUFACE.

d) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut pel
mateix fill o filla.

En el cas de fills o filles majors d’edat cal
presentar una declaració jurada de la per-
sona sol·licitant conforme conviuen i estan
a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa neta, amb un ajut
màxim de 902 euros.

—6 Modalitat: ajut per reducció de diòp-
tries amb làser

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa en part, amb una pres-
tació econòmica de pagament únic, les
despeses originades per la intervenció de
reducció de diòptries amb làser de la per-
sona sol·licitant, durant l’any 2005.

Requisits específics i forma d’acreditació:
per tal de concórrer per aquesta modalitat
cal acreditar que la despesa ocasionada per
la intervenció de reducció de diòptries ha
estat superior o igual a 1.202 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Informe mèdic.
b) Factura i/o rebut de la despesa on

consti el número de col·legiat o col·legiada,
el NIF/CIF, la data, el nom de la persona
sol·licitant, el conforme s’ha pagat i la sig-
natura.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 271
euros.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—7 Modalitat: ajut per tractament de fo-
niatria

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa part de la despesa oca-
sionada pels tractaments de foniatria seguits
per la persona sol·licitant, durant l’any 2005.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament de foniatria ha estat superior o
igual a 180 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Factura i/o rebut desglossat de la despe-

sa efectuada on figuri el número de col·legiat
o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de
la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa efectuada, amb
un ajut màxim de 902 euros.

—8 Modalitat: ajut per tractament de psi-
coteràpia i de conducta alimentària anòma-
la

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa part de les despeses ori-
ginades per tractaments de psicoteràpia i
de conducta alimentària anòmala (anorèxia
nerviosa i bulímia nerviosa) seguits per la
persona sol·licitant o pels seus fills o filles,
durant l’any 2005.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que l’import global de la des-
pesa ha estat superior o igual a 300 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Factura i/o rebut desglossat de la des-

pesa efectuada on figuri el número de col·le-
giat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom
de la persona sol·licitant, el conforme s’ha
pagat i la signatura.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o de la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar una declaració jurada de la
persona sol·licitant conforme els fills o filles
conviuen i estan a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa efectuada, amb
un ajut màxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat d’ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.

—9 Modalitat: ajut per tractament de per-
sones afectades de malaltia celíaca

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir
la salut, compensa, amb una prestació eco-
nòmica de pagament únic, part de les des-
peses originades, durant l’any 2005, per la
compra d’aliments especials per atenció a
la persona sol·licitant mateixa o per als seus
fills o filles, com a conseqüència d’estar
afectats per la malaltia celíaca.

Requisits específics i forma d’acreditació.
La persona sol·licitant haurà d’aportar:

a) Certificat mèdic que acrediti que la per-
sona beneficiaria de l’ajut presenta la ma-
laltia celíaca. Resta exempt de presentar
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aquest document el personal funcionari
docent no universitari que en la darrera
convocatòria se li hagi concedit aquest
mateix ajut per a la persona sol·licitant
mateixa, per al mateix fill o filla.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat de l’Insti-
tut de l’Acolliment i de l’Adopció, si escau.
Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar una declaració jurada de la
persona sol·licitant conforme conviuen i
estan a càrrec seu.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 250
euros.

—10 Modalitat: ajut per tractament de fer-
tilitat

Objecte: prestació econòmica amb la fi-
nalitat de compensar en part les despeses
del tractament de fertilitat seguit per la per-
sona sol·licitant, el cònjuge o la parella de
fet, durant l’any 2005.

Requisits específics i forma d’acreditació:
cal acreditar que la despesa ocasionada pel
tractament de fertilitat ha estat superior o
igual a 601 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Fotocòpia del llibre de família, si es-

cau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix cònjuge.

En el cas de les parelles de fet d’unió es-
table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.
Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per a la
mateixa parella de fet.

b) La factura i/o rebut desglossat de la
despesa efectuada on figuri el número de
col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data,
el nom de la persona que ha rebut el trac-
tament, el conforme s’ha pagat i la signatu-
ra.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 20% de la despesa ocasionada, amb
un ajut màxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat de ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.

—11 Modalitat: ajut per tràmits d’adopció
Objecte: prestació econòmica que es pa-

garà per una sola vegada pel mateix fet
causant, amb la finalitat de compensar en
part les despeses inicials dels tràmits
d’adopció, durant l’any 2005.

Requisits específics i forma d’acreditació:
la persona sol·licitant haurà d’aportar la fo-
tocòpia del document que acrediti el paga-
ment de l’informe de valoració psicosocial
per a l’adopció emès durant l’any 2005.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 211
euros.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut sigui homogeni per
totes les sol·licituds concedides.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podrà incloure aquest ajut dins de la
modalitat d’ajut excepcional. En aquest cas
la sol·licitud tindrà el mateix tractament que
la modalitat ordinària.

—12 Modalitat: ajut per natalicis i adopci-
ons

Objecte: prestació econòmica de quantia
fixa que es pagarà en ocasió del naixement
o adopció d’un fill o filla durant l’any 2005.

Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia completa del llibre de família.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 241

euros per fill/filla.
Forma d’adjudicació: un cop comptabi-

litzades les sol·licituds admeses, es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit,
de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—13 Modalitat: ajut per llar d’infants
Objecte: compensar en part les despe-

ses ocasionades, durant l’any 2005, per
l’assistència de fills o filles de la persona
sol·licitant, majors de quatre mesos, esco-
laritzats en el primer cicle d’educació infan-
til (cicle llars d’infants 0, 1 i 2 anys), en llars
d’infants públiques o privades, amb exclu-
sió del mes d’agost.

Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Rebuts normalitzats o certificat del

centre que acreditin la raó social, el NIF, el
nivell d’escolarització, els mesos d’escola-
rització i la quantitat abonada.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia, o la decisió administrativa o judicial
d’acolliment o tutela, o certificat del Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció, si
escau. Resta exempt de presentar aquest
document el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 40
euros per mes.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit
de manera que l’ajut mensual sigui homo-
geni.

—14 Modalitat: ajut per colònies d’esplai
Objecte: prestació econòmica de paga-

ment únic, amb la finalitat de compensar en
part les despeses tingudes per la persona
sol·licitant a causa de l’assistència dels seus
fills o filles a colònies, casals d’estiu o es-
plais, de cinc dies de durada o més, que es
duguin a terme des del 22 de juny al 12 de
setembre, ambdós inclosos. Resten exclo-
ses les activitats realitzades a l’estranger.

Requisits específics i forma d’acreditació:
es limita l’ajut als nens i nenes d’edats com-
preses entre els tres i els disset anys com-
plerts durant l’any 2005.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:

a) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia o la decisió administrativa o judicial d’aco-
lliment o tutela, o certificat de l’Institut Ca-
talà de l’Acolliment i de l’Adopció, si escau.
Resta exempt de presentar aquest docu-
ment el personal funcionari docent no uni-
versitari que en la darrera convocatòria se li
hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

b) Factura i/o rebut de la despesa efec-
tuada on figuri el nom de l’entitat organitza-
dora i el NIF, l’import de la despesa, la
durada de les colònies, casal d’estiu o es-
plai, el nom de la persona sol·licitant, el
conforme s’ha pagat i la signatura.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 49
euros per fill/filla.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses, es proce-
dirà al repartiment del crèdit de manera que
l’ajut sigui homogeni per a totes les sol·li-
cituds concedides.

—15 Modalitat: ajut per estudis universi-
taris de fills i filles

Objecte: ajut econòmic de pagament únic,
amb la finalitat de compensar en part les
despeses de matrícula per cursar estudis
universitaris oficials dels fills o filles majors
de 18 anys. També queden compresos els
estudis universitaris de títol propi de les
universitats fins al segon cicle, així com els
estudis oficials de música de grau superior
del pla de 1966, els del pla nou de grau su-
perior, els estudis oficials d’art dramàtic i els
estudis de conservació i restauració de béns
culturals, i els estudis universitaris a l’estran-
ger per a alumnes superdotats.

Queden exclosos els ensenyaments de
postgrau, els ensenyaments d’extensió uni-
versitària i tots els estudis no reglats con-
duents a una titulació no oficial (màsters, di-
ploma de relacions públiques).

Requisits específics i forma d’acreditació:
Estar matriculat o matriculada per al curs

acadèmic 2005-2006, amb una despesa su-
perior a 300 euros. En el cas de família
nombrosa la despesa haurà de ser superior
a 180 euros.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Fotocòpia de la matrícula del curs aca-

dèmic 2005-2006 i del resguard que n’acre-
diti el pagament.

b) Fotocòpia completa del llibre de famí-
lia. Resta exempt de presentar aquest do-
cument el personal funcionari docent no
universitari que en la darrera convocatòria
se li hagi concedit aquest mateix ajut per al
mateix fill o filla.

c) Declaració jurada de la persona sol·li-
citant conforme els fills i filles conviuen i
estan a càrrec seu.

d) En el cas d’estudis universitaris realit-
zats a l’estranger per alumnes superdotats,
s’haurà d’aportar la documentació que acre-
diti la seva condició de superdotat. Resta
exempt de presentar aquest document el
personal funcionari docent no universitari
que en la darrera convocatòria se li hagi
concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o
filla.

Import: s’adjudicarà un import màxim de
241 euros per fill o filla.

Forma d’adjudicació: un cop comptabi-
litzades les sol·licituds admeses, es proce-
dirà al repartiment de la totalitat del crèdit,
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de manera que l’ajut sigui homogeni per a
totes les sol·licituds concedides.

—16 Modalitat: ajut per defunció
Objecte: prestació econòmica d’import

únic en ocasió del sepeli per la defunció, en
l’any 2005, del professor o professora a què
es refereix la base 6.1.a).

Requisits específics i forma d’acreditació:
els especificats en la base general 9.3.

L’import d’aquest ajut serà de 1.805 eu-
ros.

—17 Modalitat: ajut per sepeli
Objecte: prestació econòmica d’import

únic en ocasió del sepeli, en l’any 2005, del
cònjuge o parella de fet, fills o filles, sempre
que aquests convisquessin i estiguessin a
càrrec de la persona sol·licitant.

Aquesta prestació és incompatible amb
l’ajut per defunció.

Requisits específics i forma d’acreditació:
La persona sol·licitant haurà d’aportar:
a) Certificat de defunció.
b) En el cas de fills, filles o cònjuge: fo-

tocòpia completa del llibre de família o la
decisió administrativa o judicial d’acolliment
o tutela, o certificat de l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció.

c) En el cas de fills o filles majors d’edat
cal presentar la declaració jurada de la per-
sona sol·licitant conforme convivien i esta-
ven a càrrec seu.

d) En el cas de les parelles de fet d’unió
estable heterosexual: fotocòpia de l’acredi-
tació de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

e) En el cas de parelles de fet d’unió es-
table homosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública.

L’import d’aquest ajut serà de 455 euros.

—18 Modalitat: ajut excepcional
Objecte: ajut econòmic que es pagarà una

sola vegada pel mateix fet causant, amb la
finalitat de compensar en part les despeses
imprevistes de caire excepcional i inevita-
ble, i/o atendre situacions esdevingudes al
personal a què es refereix la base general
6.1.a), durant l’any 2005, per raó de circum-
stàncies especials la repercussió econòmi-
ca de les quals és extremadament costosa
d’afrontar.

Requisits específics. No serà d’aplicació
per:

a) Despeses inferiors a 3.000 euros ni per
a les contingències previstes en aquesta
convocatòria.

b) Quan la situació objecte de l’ajuda es-
tigui prevista en altre tipus d’ajuda, i tingui
altres vies d’indemnització (qualsevol siste-
ma mutual, assistencial o de prevenció de
riscos).

En cap cas no tindran la consideració
d’excepcionalitat:

a) L’adquisició d’habitatge o vehicles d’ús
normal.

b) Els pagaments periòdics correspo-
nents a amortitzacions de crèdits hipoteca-
ris o personals.

c) Les despeses derivades de circums-
tàncies personals o familiars que per ser
habituals s’han de tenir en compte en la
planificació de l’economia familiar (despe-

ses domèstiques per la compra de mobles,
reparacions de conservació i millores de
l’habitatge).

d) Els estudis dels interessats o les des-
peses derivades dels estudis dels seus fills
(transports, residències universitàries, men-
jadors escolars, activitats extraescolars,
etc.).

e) Les despeses derivades de celebraci-
ons: casament, bateig, etc.

f) Altres situacions que puguin ser assu-
mides pel treballador i la seva família.

La persona sol·licitant haurà d’aportar:
Documentació acreditativa de l’eventua-

litat al·legada així com de la despesa efec-
tuada.

Quan la sol·licitud es fonamenti en situa-
cions de dificultat econòmica caldrà apor-
tar la còpia completa de les declaracions de
l’IRPF dels membres de la unitat familiar.

Documentació que acrediti els ajuts re-
buts o, si escau, la denegació de la sol·li-
citud de prestació de MUFACE o altra enti-
tat asseguradora.

Fotocòpia del llibre de família, si escau.
En el cas de les parelles de fet d’unió es-

table heterosexual: fotocòpia de l’acredita-
ció de la unió estable formalitzada en es-
criptura pública o acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d’unió esta-
ble homosexual: fotocòpia de l’acreditació
de la unió estable formalitzada en escriptu-
ra pública.

Forma d’adjudicació: la CASD estudiarà
les sol·licituds valorant, entre d’altres qües-
tions, l’excepcionalitat i imprevisibilitat del
fet causant, la despesa que ha comportat,
la renda familiar i les subvencions o indem-
nitzacions que s’haguessin atorgat pel
mateix concepte. La CASD determinarà l’ad-
missió de les sol·licituds i fixarà si escau
l’import de l’ajut a rebre.

Excepcionalment, quan la persona sol·li-
citant així ho expressi en la seva sol·licitud,
es podran incloure dins d’aquesta modali-
tat els ajuts sol·licitats per despeses de trac-
tament de psicoteràpia i conducta alimen-
taria anòmala, tractament de ferti l itat i
tràmits d’adopció. En aquest cas la sol·li-
citud tindrà els mateixos requisits especí-
fics, forma d’acreditació i forma d’adjudica-
ció que la prevista per a l’ajut ordinari.

(06.024.069)

RESOLUCIÓ EDC/147/2006, de 23 de ge-
ner, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte de consultoria i as-
sistència.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Núm. expedient: 1464/05.

Objecte del contracte: redacció del projec-
te bàsic d’execució, de l’estudi de segure-
tat i salut, del projecte d’activitats per a la
llicència ambiental, aixecament de plànols
de l’estat actual, estudi geotècnic i topo-
gràfic i posterior direcció de les obres d’am-
pliació a 2 línies del col·legi d’educació in-
fantil i primària Collbaix de Sant Joan de
Vilatorrada (Bages).

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4480, de 30.9.2005.

Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.

Pressupost base de licitació:
Honoraris de redacció: 89.274,16 euros, IVA
inclòs, distribuït en les anualitats següents:
Anualitat 2005, 52.530,65 euros.
Anualitat 2006, 36.743,51 euros.
Honoraris de direcció: 30.962,89 euros, IVA
inclòs, a aplicar un cop adjudicada l’obra.

Data d’adjudicació: 28 d’octubre de 2005.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Summa, Servicios de Ingenie-
ría y Consultores, SA.

Import adjudicació: 74.990,29 euros, IVA in-
clòs, distribuït en les anualitats següents:
Anualitat 2005, 52.530,65 euros.
Anualitat 2006, 22.459,64 euros.

Barcelona, 23 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.010.154)

RESOLUCIÓ EDC/158/2006, de 30 de
gener, que modifica la Resolució EDC/112/
2006, de 19 de gener, per la qual es con-
voca concurs de mèrits per seleccionar el
director o directora de diversos centres do-
cents públics dependents del Departament
d’Educació, publicada al DOGC núm. 4560,
de 27.1.2006.

Havent observat errades a l’ANNEX 2 de
la Resolució EDC/112/2006, de 19 de ge-
ner, per la qual es convoca concurs de
mèrits per seleccionar el director o directo-
ra de diversos centres docents públics de-
pendents del Departament d’Educació, pu-
blicada al DOGC núm. 4560, de 27.1.2006,
i atès que el mandat de la direcció de de-
terminats centres finalitza el 30 de juny de
2006, escau modificar l’esmentat ANNEX tal
i com es detalla en aquesta Resolució.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Afegir a l’ANNEX 2 els centres que
s’esmenten tot seguit, atès que el càrrec
de director queda vacant l’1 de juliol de
2006.
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SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II (COMARQUES)

Centre Municipi

Centres d’educació infantil i primària
08021983 CEIP Gira-sol Montmajor
08028576 CEIP Sant Vicenç Sant Vicenç de Castellet
08027936 CEIP Lluís Millet Santa Coloma de Gramenet
08031460 CEIP de Villalba Sasserra Vilalba Sasserra

Centres d’ensenyaments secundaris
08043656 IES Marina La Llagosta
08040552 IES Antoni Pons i Argila Manlleu

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Centre Municipi

Centres d’educació infantil i primària
08016240 CEIP Santa Maria de Cervelló Cervelló
08034977 CEIP Pompeu Fabra El Prat de Llobregat
08020498 CEIP Els Convents Martorell

Centre Municipi

08032521 CEIP Vall de Palau Sant Andreu de la Barca
08036071 CEIP La Unió Sant Joan Despí
08057734 CEIP Antoni Gaudí Santa Margarida de Montbui
08039380 CEIP Germans Amat i Targa Viladecans
08059721 CEIP Marta Mata Viladecans

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Centre Municipi

Centres d’educació infantil i primària
08058465 CEIP Can Roca Terrassa

Centres d’ensenyaments secundaris
08035349 IES La Romànica Barberà del Vallès
08045549 IES Banús Cerdanyola del Vallès
08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat Sant Cugat del Vallès
08043516 IES Santa Eulàlia Terrassa
08045011 IES Torre del Palau Terrassa

—2 Modificar el termini de presentació de
sol·licituds per participar en aquest concurs
de mèrits, que resta establert del dia 3 al 17
de febrer de 2006, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós ad-
ministratiu competent, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de re-
posició, previ al recurs contenciós adminis-
tratiu, davant la consellera d’Educació, en el
termini d’un mes a comptar des de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.031.029)

ANUNCI de correcció d’errades a l’Anunci
de convocatòria per a l’adjudicació d’un
contracte d’obres per al Departament
d’Educació (exp. 0093/06) (DOGC núm.
4558, pàgina 4171, de 25.1.2006).

Atès que s’han observat errades a l’Anun-
ci de convocatòria per a l’adjudicació d’un
contracte d’obres de reparació de l’edifici
(lluernari, tancaments exteriors i varis) de
l’IES L’Arboç (Baix Penedès) (exp.0093/06),
publicat al DOGC núm. 4558, pàgina 4171,
de 25.1.2006, cal procedir a la seva recti-
ficació en el ssentit següent:

A la pàgina 4171,
Al punt 3, Tramitació, procediment i for-

ma d’adjudicació, on diu:
“a) Tramitació: ordinària, segons l’article

71 del Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques”,
ha de dir:

“a) Tramitació: ordinària.”

A la pàgina 4171, al punt 4, Pressupost
de licitació, on diu: “Import total: 507.855,29
euros (IVA inclòs)”,
ha de dir:

“Import total: 507.885,29 euros (IVA in-
clòs)”.

En conseqüència, s’amplia el termini de
presentació de sol·licituds fins que es com-
pleixin 26 dies naturals a partir de l’endemà
de la publicació al DOGC d’aquest anunci.

Barcelona, 26 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.025.174)

RESOLUCIÓ EDC/ 164/2006, de 30 de ge-
ner, de delegació de competències del se-
cretari general del Departament d’Educació
en els/les directors/es dels Serveis Territo-
rials d’Educació.

Per tal de facilitar la tramitació dels expe-
dients de contractació del Departament
d’Educació, i amb l’objecte d’aconseguir
una més adequada distribució territorial de
les tasques en relació amb aquesta matè-
ria, i d’acord amb el que disposen els arti-
cles 13, 38 i 39 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya;

Amb l’autorització prèvia de la consellera
d’Educació, atorgada per la Resolució de
19 de gener de 2006,

Resolc:

—1 Delegar en els/les directors/es dels
Serveis Territorials del Departament d’Edu-
cació, en el seu àmbit territorial d’actuació,
l’exercici de la competència per sol·licitar les
llicències d’obres i d’activitats que d’acord
amb la normativa són necessàries en la tra-
mitació dels expedients de contractació.

—2 Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura l’expressió “per dele-
gació”, abreujada “p. d.”, seguida del rang
i la data d’aquesta Resolució i la del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya on
sigui publicada.

—3 La delegació de competències que es-
tableix aquesta Resolució es pot revocar en
qualsevol moment.

Barcelona, 30 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.026.014)

RESOLUCIÓ EDC/165/2006, de 16 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Cetnes, de Castelldefels.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Cetnes, de Castelldefels,
en petició d’autorització de modificació dels
ensenyaments de formació professional
consistent en la supressió d’ensenyaments
de formació professional de grau superior,
i la implantació d’ensenyaments de forma-
ció professional de grau mitjà, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
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1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats as-
pectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu; el
Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la for-
mació professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Cetnes, de Castelldefels, per supressió dels
ensenyaments de formació professional de
grau superior, i per implantació dels ense-
nyaments de formació professional de grau
mitjà en els termes que s’especifiquen en
l’ANNEX d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat, 16 de gener de
2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Codi: 08060708.
Denominació: Cetnes.
Adreça: av. 306, núm. 9, baixos.
Titular: Emilio Lorenzo Clemente.
NIF: 11756562C.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments del cicle formatiu de grau superior
desenvolupament de productes electrònics
de la família d’electricitat i electrònica amb
2 grups i capacitat per a 40 llocs escolars,
amb efectes a la fi del curs 2004-2005.

S’autoritza la implantació dels ensenya-
ments del cicle formatiu de grau mitjà equips
i instal·lacions electrotècniques de la família
professional d’electricitat i electrònica amb
2 grups i capacitat per a 40 llocs escolars,

amb efectes des de l’inici del curs 2005-
2006.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:
Formació professional específica:
Cicles formatius de grau mitjà:
Família d’electricitat i electrònica:

Equips i instal·lacions electrotècniques: 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(05.356.126)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de les obres de reforç
estructural del col·legi d’educació infantil i
primària Joan Maragall, d’Arenys de Mar
(exp. 0099/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0099/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de re-

forç estructural del col·legi d’educació in-
fantil i primària Joan Maragall, d’Arenys de
Mar (Maresme).

b) Termini d’execució: 6 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 561.414,78 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet, categoria

E.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://

ww10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-

blicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i els divendres fins a les 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals després de

l’acabament del termini de presentació de
les proposicions. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini
es prorrogarà automàticament fins al dia
hàbil següent.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 26 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.031.080)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0097/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0097/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de su-

pressió de barreres arquitectòniques a l’ins-
titut d’educació secundària Collserola, de
Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
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—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 220.362,09 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria E.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació, Re-
gistre general.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al següent dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i els divendres fins a les 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació, Regis-

tre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació, Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals després de

l’acabament del termini de presentació de
les proposicions. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini
es prorrogarà automàticament fins al se-
güent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament als
interessats la data d’obertura de proposici-
ons.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 27 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.031.082)


