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RESOLUCIÓ EDC/256/2006, de 7 de fe-
brer, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a un institut d’educació
secundària de Badia del Vallès.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secun-
dària i formació professional de grau supe-
rior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
de Ciutat Badia, amb codi 08034035, ubi-
cat al c. d’Oporto, s/n, de Badia del Vallès
(Vallès Occidental), la nova denominació
específica Federica Montseny.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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.

Barcelona, 7 de febrer de 2006

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.024.008)
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RESOLUCIÓ EDC/255/2006, de 6 de fe-
brer, de nomenament dels inspectors en cap
dels serveis territorials, en virtut de la con-
vocatòria anunciada per la Resolució EDC/
2062/2005, de 29 de juny.

Per la Resolució EDC/2062/2005, de 29
de juny (DOGC núm. 4420, de 6.7.2005),
es va anunciar la convocatòria per a la pro-
visió, pel sistema de lliure designació, de
diversos càrrecs de comandament de les
inspeccions territorials del Departament
d’Educació.

Vistos els informes emesos pel subdirec-
tor general de la Inspecció d’Educació i pels
directors/es dels Serveis Territorials corres-
ponents, d’acord amb el que estableixen
l’article 7 del Decret 266/2000, de 31 de
juliol, pel qual es regula la Inspecció d’En-
senyament, i l’article 96 del Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;

D’acord amb el que disposa el Decret
266/2000, de 31 de juliol, i la base 8 de
l’annex 1 de la Resolució EDC/2062/2005,
de 29 de juny,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’indi-
quen a l’annex 1 d’aquesta Resolució ins-
pectors en cap dels Serveis Territorials que
en cada cas s’hi detallen.

—2 Declarar deserts els llocs de treball
que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció, atès que no hi ha hagut concurrents.

—3 La presa de possessió en la nova des-
tinació tindrà efectes de l’1 de setembre de
2005.

—4 Amb la publicació al DOGC d’aques-
ta Resolució es donen per notificades les
persones interessades a tots els efectes.

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
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant la
consellera d’Educació, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen 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 qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 6 de febrero de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

—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: 251.478,42 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet, categoria D.
En el cas que es tracti d’empreses es-

trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis de 431.105,86 eu-
ros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia

ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball fins a 15 punts

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals, fins 6 punts per relació dels mitjans ma-
terials i fins a 3 punts per a la descripció de
l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini fins a 15 punts.

—8 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.

—9 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 proper 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’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

ANNEX 1

Inspectors en cap

Codi Serveis territorials DNI Inspector

08900036RTY Barcelona I (Ciutat) ............. 46107741 Xavier Xavarria Navarro
08900037RTY Barcelona II

(Comarques) ........................ 36016343 Ignasi García Plata
08900444RTY Vallès Occidental ................. 78060594 Josep Plancheria Roset
25900007RTY Lleida .................................... 40829006 Andreu Rivadulla Gracia
43900008RTY Tarragona ............................. 72118229 Jesús González González
43900243RTY Terres de l’Ebre ................... 39836998 Valero Camps Bigorra

ANNEX 2

Codi Serveis territorials

08900100RTY Baix Llobregat-Anoia ....................................................................... Desert
17900007RTY Girona ..............................................................................................Desert

(06.020.130)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0111/06).

—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: 0111/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’am-

pliació de 2 aules i 2 tutories al col·legi
d’educació infant i l  i  pr imària Minyons
d’Urgell Zer Plaurcén de Fondarella (Pla
d’Urgell).

b) Termini d’execució: 7 mesos, a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
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e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—10 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 des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

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.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 2 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.039.089)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0295/06).

—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: 0295/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura d’edificis prefabricats al col·legi
d’educació infantil i primària Caritat Serinya-
na de Cadaqués (Alt Empordà).

b) Termini d’execució: 2 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: 256.016,28 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

E.
En el cas que es tracti d’empreses es-

trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis de 1.536.097,68
euros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 80 punts.
b) Reducció de termini: fins a 20 punts.

—8 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.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: obres: 13

dies naturals comptats des de l’endemà
de la publicació d’aquest Anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de pro-
posicions es prorrogarà fins al proper 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’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.

—10 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 des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al següent 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.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 6 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.039.087)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0297/06).

—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: 0297/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ins-

tal·lació de vuit mòduls prefabricats al col·le-
gi d’educació infantil i primària Montserra-
tina de Viladecans (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 4 mesos, a comp-
tar des de l’acta de comprovació de replan-
teig.

—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: 439.114,62 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet, categoria

E.
En el cas que es tracti d’empreses es-

trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis d’1.317.343,86 eu-
ros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 80 punts.
b) Reducció del termini: fins a 20 punts.

—8 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.

—9 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 proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de 9.00
a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.
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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.

—10 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 des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

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.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 7 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.040.009)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de diversos contractes de servei.

—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.

—2 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—3 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—4 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.

—5 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous des de
les 9 hores fins a les 18 hores i divendres
fins a les 14 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars, de
cada expedient.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 4

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.

—6 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 comptats des

de l’endemà 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 automàtica-
ment fins al següent dia hàbil.

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.

—7 Despeses de l’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de les empreses ad-
judicatàries.

—8 Número d’expedient: 0285/06.

—9 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’im-

pressió del tríptic “Preinscripció curs 2006-
2007”.

b) Termini d’execució: 10 dies a comptar
del lliurament dels disquets.

—10 Pressupost de licitació
Import total: 40.000,00 euros, IVA inclòs,

per a un tiratge d’1.110.000 exemplars.

—11 Requisits específics del contractista
Classificació: no s’exigeix, si bé, les em-

preses que aportin la que es determina a

continuació no hauran d’aportar la docu-
mentació acreditativa de la solvència eco-
nòmica, tècnica i financera.

Grup M, subgrup 4, categoria C.
En el cas que es tracti d’empreses no

classificades, acreditaran la solvència eco-
nòmica mitjançant la documentació que
demostri que l’empresa té una xifra global
de negocis de 600.000 euros anuals.

—12 Criteris de valoració
Preu: fins a 30 punts.
Millora del termini d’execució: fins a 20

punts, a raó de 10 punts per cada dia de
reducció (no es valorarà la reducció del
termini inferior a 8 dies).

Forma de realització dels treballs: fins a
40 punts, desglossats en:

Considerant el personal: fins a 20 punts.
Considerant els equips tècnics i mecànics

que intervindran en l’execució del contrac-
te: fins a 10 punts.

Mitjans disponibles per al control de qua-
litat: fins a 10 punts.

Altres millores presentades per l’empre-
sa: fins a 10 punts.

—13 Número d’expedient: 0286/06.

—14 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’im-

pressió de fulletons “Currículums de grau
mitjà i superior” i “Guia Informativa de For-
mació Professional”.

b) Termini d’execució: dues setmanes, a
comptar des del lliurament dels disquets.

—15 Pressupost de licitació
Import total màxim: 95.000,00 euros, IVA

inclòs.
Lot A: Impressió de fulletons “Currículums

de grau mitjà i grau superior”.
Preu màxim: 31.000,00 euros, IVA inclòs.

Tiratge: 147.600 exemplars.
Lot B: Impressió “Guia informativa de grau

mitjà”.
Preu màxim: 32.000,00 euros, IVA inclòs.

Tiratge: 34.500 exemplars.
Lot C: Impressió “Guia informativa de grau

superior”.
Preu màxim: 32.000,00 euros, IVA inclòs.

Tiratge: 34.500 exemplars.

—16 Requisits específics del contractista:
classificació

Classificació: no s’exigeix, si bé, les em-
preses que aportin la que es determina a
continuació no hauran d’aportar la docu-
mentació acreditativa de la solvència eco-
nòmica, tècnica i financera.

Grup M, subgrup 4, categoria D.
En cas que es tracti d’empreses no clas-

sificades, acreditaran la solvència econòmi-
ca mitjançant la documentació que demos-
tri que l’empresa té una xifra global de
negocis de 600.000 euros anuals.

—17 Criteris de valoració
Preu: fins a 35 punts.
Forma de realització dels treballs: fins a

25 punts, desglossats en:
Considerant el personal: fins a 5 punts.
Considerant els equips tècnics i mecànics

que intervindran en l’execució del contrac-
te: fins a 10 punts.

Mitjans disponibles per al control de qua-
litat: fins a 10 punts.
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Millora del termini d’execució: fins a 30
punts, a raó de 6 punts per cada dia de re-
ducció (no es valorarà la reducció del termi-
ni inferior a 10 dies).

Altres millores presentades per l’empre-
sa: fins a 10 punts.

—18 Número d’expedient: 0287/06.

—19 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei d’im-

pressió del còmic “DBR. Bon rotllo a l’au-
la”.

b) Termini d’execució: 10 dies a comptar
des del lliurament dels disquets, tenint en
compte les dates en què ha de lliurar-se:

Còmic núm. 1: 1.100.000 exemplars (10-
21 de març de 2006).

Còmic núm. 2: 400.000 exemplars (24
d’abril al 3 de maig).

Còmic núm. 3: 400.000 exemplars (22 de
maig al 8 de juny de 2006).

—20 Pressupost de licitació
Import total màxim: 139.200,00 euros, IVA

inclòs.
Tiratge: 1.900.000 exemplars:
a) Còmic núm. 1: 1.100.000 exemplars.
b) Còmic núm. 2: 400.000 exemplars.
c) Còmic núm. 3: 400.000 exemplars.

—21 Requisits específics del contractista
Classificació: grup M, subgrup 4, catego-

ria D.

—22 Criteris de valoració
Preu: fins a 30 punts.
Millora del termini d’execució: fins a 20

punts, a raó de 10 punts per cada dia de
reducció (no es valorarà la reducció del
termini inferior a 8 dies).

Forma de realització dels treballs: fins a
30 punts, desglossats en:

Considerant el personal: fins a 20 punts.
Considerant els equips tècnics i mecànics

que intervindran en l’execució del contrac-
te: fins a 10 punts.

Mitjans disponibles per al control de qua-
litat: fins a 10 punts.

Altres millores presentades per l’empre-
sa: fins a 10 punts.

Barcelona, 10 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.040.005)

RESOLUCIÓ EDC/280/2006, de 9 de fe-
brer, per la qual s’atorguen subvencions a
les corporacions locals titulars de llars d’in-
fants, per al curs 2005-2006.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres docents, els titulars dels quals si-
guin les corporacions locals, es realitzarà per
conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

L’Acord de 14 de febrer de 2005 entre el
Departament d’Educació i les entitats
municipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Munici-

pis i Comarques, sobre el finançament de
la creació de places públiques de llars d’in-
fants i per al seu sosteniment, amb l’objec-
tiu d’impulsar la creació de 30.000 noves
places públiques, estableix en la clàusula
tercera les quantitats que el Departament
d’Educació es compromet a aportar, com a
màxim, per a cadascuna de les places es-
mentades. L’Acord disposa que l’import es-
tàndard establert per al finançament del
sosteniment de les places de llars d’infants
de titularitat municipal serà com a màxim de
1.800,00 euros per alumne equivalent, sem-
pre que la corporació local es comprometi
mitjançant conveni específic, a la creació de
noves places de llars d’infants.

En el cas que no hi hagi cap compromís
per part de la corporació local de creació
de places de llars d’infants, l’import del fi-
nançament pel  funcionament serà de
1.100,00 euros per alumne equivalent, lle-
vat dels casos en què l’oferta de places de
llars d’infants de titularitat municipal sigui
superior al 30% de la població de 0 a 2 anys
del municipi, en què el finançament de ca-
dascuna d’aquestes places també serà de
1.800,00 euros per alumne equivalent.

Per Acord del Govern de 5 d’abril de 2005
es va aprovar el finançament de les places
de llars d’infants de titularitat municipal per
a diverses anualitats.

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el
capítol IX del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
i a proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar a les corporacions locals titu-
lars de llars d’infants que es detallen en l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució, les subvencions
destinades a minorar les quotes pel servei
d’ensenyament, per l’import que hi consta.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2005-
2006 a raó de 1.800,00 euros per alumne
equivalent.

—2 Atorgar a les corporacions locals titu-
lars de llars d’infants que es detallen en l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució, les subvencions
destinades a minorar les quotes pel servei
d’ensenyament, per l’import que hi consta.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2005-
2006 a raó de 1.100,00 euros per alumne
equivalent.

—3 L’import total d’aquesta Resolució és
de 47.523.400,00 euros a càrrec de l’aplica-
ció pressupostària D/460130100/4210, de
l’òrgan gestor EN04 del pressupost de l’any
2006.

—4 Un cop publicada aquesta Resolució
al DOGC, el Departament d’Educació farà
una bestreta del 50% de l’import de la sub-
venció que correspongui a cada corporació
local, d’acord amb els annexos. Per al pa-
gament del 50% restant, les corporacions
locals trametran a la Direcció General de

Centres Educatius, Servei de Règim Eco-
nòmic, abans del 15 de setembre de 2006,
la documentació següent:

Acord del ple de la corporació local pel
qual s’accepta la subvenció.

Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2005-2006 desglossat per despe-
ses de personal i despeses de funciona-
ment.

Declaració de no incórrer en cap dels pre-
ceptes que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276 de 18 de no-
vembre).

Declaració relativa a altres subvencions
rebudes pel mateix concepte.

—5 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

—6 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Educa-
ció.

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 requeriment, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposa l’article 44
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 9 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Municipi: Abrera.
Centre: EEI Municipal d’Abrera.
Codi: 08060721.
Import: 214.200,00 euros.

Municipi: Agramunt.
Centre: EEI Nins.
Codi: 25006859.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Agullana.
Centre: EEI Ballmanetes.
Codi: 17008067.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Aiguamúrcia.
Centre: EEI de Santes Creus.
Codi: 43007671.
Import: 18.000,00 euros.
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Municipi: Albatàrrec.
Centre: EEI Municipal d’Albatàrrec.
Codi: 25008479.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: Albinyana.
Centre: EEI d’Albinyana.
Codi: 43010633.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: Alcarràs.
Centre: EEI d’Alcarràs.
Codi: 25008819.
Import: 97.200,00 euros.

Municipi: Alcoletge.
Centre: EEI Lo Tossalet.
Codi: 25008698.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: Alcover.
Centre: EEI Xiu Xiu.
Codi: 43007464.
Import: 181.800,00 euros.

Municipi: Alfarràs.
Centre: EEI d’Alfarràs.
Codi: 25008637.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Alguaire.
Centre: EEI Merli.
Codi: 25006835.
Import: 77.400,00 euros.

Municipi: Almacelles.
Centre: EEI Vensi.
Codi: 25006872.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Alpicat.
Centre: EEI Municipal d’Alpicat.
Codi: 25008169.
Import: 126.000,00 euros.

Municipi: Altafulla.
Centre: EEI Francesc Blanch i Ribé.
Codi: 43007488.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Amposta.
Centre: EEI La Gruneta.
Codi: 43007415.
Import: 203.400,00 euros.

Municipi: Anglès.
Centre: EEI Cucut.
Codi: 17005534.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Anglesola.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007049.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Arbeca.
Centre: EEI Sant Jaume.
Codi: 25007050.
Import: 63.000,00 euros.

Municipi: Arbúcies.
Centre: EEI El Jardinet.
Codi: 17005789.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Arenys de Mar.
Centre: EEI d’Arenys de Mar.
Codi: 08064386.
Import: 55.800,00 euros.

Municipi: Argentona.
Centre: EEI Cargol Treu Banya.

Codi: 08060502.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Artés.
Centre: EEI Municipal d’Artés.
Codi: 08061130.
Import: 126.000,00 euros.

Municipi: Artesa de Lleida.
Centre: EEI Rialles.
Codi: 25008030.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Artesa de Segre.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 25007165.
Import: 93.600,00 euros.

Municipi: Ascó.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 43007579.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Avià.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08051276.
Import: 77.400,00 euros.

Municipi: Avinyó.
Centre: EEI Estel.
Codi: 08046190.
Import: 68.400,00 euros.

Municipi: Avinyonet del Penedès.
Centre: EEI Municipal d’Avinyonet del Pe-
nedès.
Codi: 08058684.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Badalona.
Centre: EEI Nero Nas.
Codi: 08063436.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Badalona.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08063515.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Bagà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08052190.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Balsareny.
Centre: EEI Pare Coll.
Codi: 08046487.
Import: 66.600,00 euros.

Municipi: Banyoles.
Centre: EEI La Balca.
Codi: 17008742.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Barbens.
Centre: EEI Blau Cel.
Codi: 25006884.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Barberà de la Conca.
Centre: EEI de Barberà de la Conca.
Codi: 43010566.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Albí.
Codi: 08046301.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Trinitat Nova.

Codi: 08047081.
Import: 64.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bip.
Codi: 08046347.
Import: 57.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08047121.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Fontana.
Codi: 08046891.
Import: 63.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Llar d’Infants.
Codi: 08046967.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Arboç.
Codi: 08046921.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Puigmal.
Codi: 08047042.
Import: 88.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Roure.
Codi: 08047078.
Import: 93.600,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Canigó.
Codi: 08046360.
Import: 99.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cargol.
Codi: 08046517.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Palomar.
Codi: 08047017.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Can Bacardí.
Codi: 08065226.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bambi.
Codi: 08046311.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Bellmunt.
Codi: 08046335.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Argimon.
Codi: 08046931.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Nenes i Nens.
Codi: 08046992.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Niu d’Infants.
Codi: 08047005.
Import: 113.400,00 euros.
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Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Xarlot.
Codi: 08047108.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Arquet.
Codi: 08061798.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Els Tres Tombs.
Codi: 08061804.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Ciutat de Mallorca.
Codi: 08061816.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Oreneta.
Codi: 08061828.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Caminet del Besòs.
Codi: 08061831.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Mar Xica.
Codi: 08061841.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Xalet de la Paperera.
Codi: 08061853.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Valldaura.
Codi: 08061865.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Tren de Fort Pienc.
Codi: 08063606.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Portal Nou.
Codi: 08064283.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Ralet.
Codi: 08047054.
Import: 131.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pla de Fornells.
Codi: 08047030.
Import: 100.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Roure-Clot.
Codi: 08047066.
Import: 45.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Tren.
Codi: 08046530.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Castell.
Codi: 08046529.
Import: 63.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Guinbó.

Codi: 08046888.
Import: 108.000,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Les Quatre Torres.
Codi: 08064568.
Import: 131.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Verneda de Sant Martí.
Codi: 08064571.
Import: 145.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Mont Taber.
Codi: 08046980.
Import: 131.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Gràcia.
Codi: 08064261.
Import: 131.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Parc de la Pegaso.
Codi: 08063588.
Import: 145.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Muntanya.
Codi: 08047169.
Import: 145.800,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI El Vent.
Codi: 08046542.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Collserola.
Codi: 08046372.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Mar.
Codi: 08046906.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Pau.
Codi: 08047029.
Import: 131.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 08046323.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Esquitx.
Codi: 08046955.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Montserrat.
Codi: 08046979.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI L’Esquirol.
Codi: 08046943.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Forestier.
Codi: 08046918.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Cadí.
Codi: 08046384.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI Tris-Tras.
Codi: 08047091.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Begues.
Centre: EEI Guinyol.
Codi: 08054137.
Import: 234.000,00 euros.

Municipi: Begur.
Centre: EEI Ses Falugues.
Codi: 17005625.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Bellcaire d’Urgell.
Centre: EEI de Bellcaire d’Urgell.
Codi: 25007098.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Bellpuig.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007578.
Import: 66.600,00 euros.

Municipi: Bellvei.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007506.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: Bellver de Cerdanya.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007001.
Import: 55.800,00 euros.

Municipi: Bellvís.
Centre: EEI de Bellvís.
Codi: 25008832.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Benavent de Segrià.
Centre: EEI de Benavent de Segrià.
Codi: 25008418.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Benifallet.
Centre: EEI de Benifallet.
Codi: 43008821.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: Benissanet.
Centre: EEI Municipal de Benissanet.
Codi: 43009813.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: Berga.
Centre: EEI Flor de Neu.
Codi: 08046062.
Import: 142.200,00 euros.

Municipi: Besalú.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005716.
Import: 84.600,00 euros.

Municipi: Bescanó.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005996.
Import: 138.600,00 euros.

Municipi: Bigues i Riells.
Centre: EEI La Puput.
Codi: 08058246.
Import: 156.600,00 euros.

Municipi: Blanes.
Centre: EEI Ca la Guidó.
Codi: 17005868.
Import: 77.400,00 euros.

Municipi: Blanes.
Centre: EEI La Plantera 2.
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Codi: 17008584.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Bonastre.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007683.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Botarell.
Centre: EEI Mare de Déu de la Candelera.
Codi: 43007440.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Breda.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006022.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Cabrera de Mar.
Centre: EEI de Cabrera de Mar.
Codi: 08060861.
Import: 100.800,00 euros.

Municipi: Cabrils.
Centre: EEI Rosa Aymerich.
Codi: 08046131.
Import: 237.600,00 euros.

Municipi: Cadaqués.
Centre: EEI Es Papanell.
Codi: 17006009.
Import: 99.000,00 euros.

Municipi: Calaf.
Centre: EEI de Calaf.
Codi: 08060587.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Caldes d’Estrac.
Centre: EEI Sagrada Familia.
Codi: 08047182.
Import: 68.400,00 euros.

Municipi: Caldes de Malavella.
Centre: EEI de Caldes de Malavella.
Codi: 17008183.
Import: 163.800,00 euros.

Municipi: Caldes de Montbui.
Centre: EEI Gegant del Pi.
Codi: 08045690.
Import: 207.000,00 euros.

Municipi: Calella.
Centre: EEI El Carrilet.
Codi: 08047200.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Calonge.
Centre: EEI La Palmera.
Codi: 17008195.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Calonge.
Centre: EEI de Calonge i Sant Antoni.
Codi: 17007166.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Calldetenes.
Centre: EEI Municipal de Calldetenes.
Codi: 08059068.
Import: 88.200,00 euros.

Municipi: Callús.
Centre: EEI Mainada.
Codi: 08046463.
Import: 75.600,00 euros.

Municipi: Camarles.
Centre: EEI Racó del Petit.
Codi: 43010657.
Import: 64.800,00 euros.

Municipi: Campdevànol.
Centre: EEI El Barrufet.
Codi: 17005583.
Import: 64.800,00 euros.

Municipi: Camprodon.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005753.
Import: 82.800,00 euros.

Municipi: Canet de Mar.
Centre: EEI de Canet de Mar.
Codi: 08063187.
Import: 207.000,00 euros.

Municipi: Canovelles.
Centre: EEI Sant Jordi.
Codi: 08045422.
Import: 205.200,00 euros.

Municipi: Cànoves i Samalús.
Centre: EEI Creativitat de Cànoves.
Codi: 08063527.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Canyelles.
Centre: EEI Els Patufets.
Codi: 08064362.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: Capellades.
Centre: EEI Vailets.
Codi: 08045409.
Import: 187.200,00 euros.

Municipi: Cardona.
Centre: EEI Aliret.
Codi: 08063321.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Carme.
Centre: EEI Municipal de Carme.
Codi: 08061440.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Cassà de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006861.
Import: 241.200,00 euros.

Municipi: Casserres.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08047212.
Import: 23.400,00 euros.

Municipi: Castell-Platja d’Aro.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005844.
Import: 189.000,00 euros.

Municipi: Castellbell i el Vilar.
Centre: EEI de Castellbell i el Vilar.
Codi: 08060794.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Castellcir.
Centre: EEI de Castellcir.
Codi: 08061713.
Import: 23.400,00 euros.

Municipi: Castelldans.
Centre: EEI de Castelldans.
Codi: 25008947.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: Castelldefels.
Centre: EEI Municipal de Castelldefels.
Codi: 08060083.
Import: 144.000,00 euros.

Municipi: Castellfollit de la Roca.
Centre: EEI Municipal Castellet.

Codi: 17006113.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Castellfollit del Boix.
Centre: EEI de Castellfollit del Boix.
Codi: 08062274.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Castellgalí.
Centre: EEI de Castellgalí.
Codi: 08063412.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Castellnou de Seana.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25006801.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Castelló d’Empúries.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005546.
Import: 196.200,00 euros.

Municipi: Castellterçol.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08045410.
Import: 90.000,00 euros.

Municipi: Castellví de la Marca.
Centre: EEI de Castellví de la Marca.
Codi: 08062535.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Celrà.
Centre: EEI Trapelles.
Codi: 17007579.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Centelles.
Centre: EEI Niu d’Infants.
Codi: 08063175.
Import: 221.400,00 euros.

Municipi: Cercs.
Centre: EEI de Sant Jordi.
Codi: 08051215.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Centre: EEI Montflorit.
Codi: 08062663.
Import: 93.600,00 euros.

Municipi: Collbató.
Centre: EEI l’Abellerol.
Codi: 08059718.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI Edelweis.
Codi: 08063451.
Import: 108.000,00 euros.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08045847.
Import: 104.400,00 euros.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI Linda Vista.
Codi: 08045823.
Import: 106.200,00 euros.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Centre: EEI La Trepa.
Codi: 08045835.
Import: 156.600,00 euros.

Municipi: Cornellà del Terri.
Centre: EEI Els Belluguets.
Codi: 17005807.
Import: 61.200,00 euros.



1755

Núm. 1083

Municipi: Creixell.
Centre: EEI Municipal de Creixell.
Codi: 43009667.
Import: 55.800,00 euros.

Municipi: Cubelles.
Centre: EEI Municipal de Cubelles.
Codi: 08060401.
Import: 162.000,00 euros.

Municipi: Cunit.
Centre: EEI El Trenet.
Codi: 43010001.
Import: 158.400,00 euros.

Municipi: El Bruc.
Centre: EEI La Cadireta.
Codi: 08063230.
Import: 64.800,00 euros.

Municipi: El Masnou.
Centre: EEI del Masnou.
Codi: 08065551.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: El Morell.
Centre: EEI del Morell.
Codi: 43009931.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: El Papiol.
Centre: EEI El Cucut.
Codi: 08063345.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: El Pinell de Brai.
Centre: EEI del Pinell de Brai.
Codi: 43009953.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: El Pla de Santa Maria.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007403.
Import: 41.400,00 euros.

Municipi: El Pla del Penedès.
Centre: EEI del Pla del Penedès.
Codi: 08061518.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: El Pont de Suert.
Centre: EEI del Pont de Suert.
Codi: 25008601.
Import: 64.800,00 euros.

Municipi: El Pont de Vilomara i Rocafort.
Centre: EEI del Pont de Vilomara i Rocafort.
Codi: 08063591.
Import: 82.800,00 euros.

Municipi: El Prat de Llobregat.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046141.
Import: 199.800,00 euros.

Municipi: El Vendrell.
Centre: EEI Migjorn.
Codi: 43008985.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: El Vendrell.
Centre: EEI municipal de Ralet Ralet.
Codi: 43010025.
Import: 192.600,00 euros.

Municipi: El Vendrell.
Centre: EEI El Puig.
Codi: 43008602.
Import: 156.600,00 euros.

Municipi: Els Hostalets de Pierola.
Centre: EEI La Granota.

Codi: 08061488.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Els Prats de Rei.
Centre: EEI d’Els Prats de Rei.
Codi: 08064507.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Esparreguera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045291.
Import: 178.200,00 euros.

Municipi: Esparreguera.
Centre: EEI Coloraines.
Codi: 08061476.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Esplugues de Llobregat.
Centre: EEI Montserrat.
Codi: 08047558.
Import: 147.600,00 euros.

Municipi: Esplugues de Llobregat.
Centre: EEI La Mainada.
Codi: 08047534.
Import: 158.400,00 euros.

Municipi: Esponellà.
Centre: EEI d’Esponellà.
Codi: 17008079.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Esterri d’Àneu.
Centre: EEI Municipal d’Esterri d’Àneu.
Codi: 25008339.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Falset.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007555.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Figueres.
Centre: EEI Bon Pastor.
Codi: 17008304.
Import: 104.400,00 euros.

Municipi: Figueres.
Centre: EEI Xuclamel.
Codi: 17008572.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Figueres.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 17005698.
Import: 183.600,00 euros.

Municipi: Flix.
Centre: EEI Pam i Toc.
Codi: 43007491.
Import: 52.200,00 euros.

Municipi: Fonollosa.
Centre: EEI Rexics.
Codi: 08046499.
Import: 34.200,00 euros.

Municipi: Font-rubí.
Centre: EEI Cal Sala.
Codi: 08045941.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Fornells de la Selva.
Centre: EEI Coloraines.
Codi: 17008250.
Import: 81.000,00 euros.

Municipi: Gelida.
Centre: EEI El Cérvol Blau.
Codi: 08055373.
Import: 68.400,00 euros.

Municipi: Gimenells i el Pla de la Font.
Centre: EEI de Gimenells i el Pla de la Font.
Codi: 25008376.
Import: 30.600,00 euros.

Municipi: Girona.
Centre: EEI El Cavall Fort.
Codi: 17005832.
Import: 90.000,00 euros.

Municipi: Girona.
Centre: EEI El Tren.
Codi: 17008791.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Girona.
Centre: EEI El Pont.
Codi: 17008331.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Girona.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005820.
Import: 219.600,00 euros.

Municipi: Gironella.
Centre: EEI Estel 1, 2, 3.
Codi: 08045756.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Golmés.
Centre: EEI Municipal de Golmés.
Codi: 25008391.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Cangur.
Codi: 08045321.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Granollers.
Centre: EEI Tortuga.
Codi: 08045331.
Import: 126.000,00 euros.

Municipi: Gualba.
Centre: EEI La Cuca de Llum.
Codi: 08063163.
Import: 45.000,00 euros.

Municipi: Guardiola de Berguedà.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047224.
Import: 41.400,00 euros.

Municipi: Guissona.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 25008704.
Import: 135.000,00 euros.

Municipi: Gurb.
Centre: EEI de Gurb.
Codi: 08063217.
Import: 122.400,00 euros.

Municipi: Igualada.
Centre: EEI La Lluna.
Codi: 08060332.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Igualada.
Centre: EEI La Ginesta.
Codi: 08061592.
Import: 207.000,00 euros.

Municipi: Ivars d’Urgell.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 25008509.
Import: 30.600,00 euros.

Municipi: Juneda.
Centre: EEI L’Escoleta.
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Codi: 25008251.
Import: 61.200,00 euros.

Municipi: L’Albi.
Centre: EEI Municipal de l’Albi.
Codi: 25008431.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: L’Ametlla de Mar.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 43008894.
Import: 198.000,00 euros.

Municipi: L’Ampolla.
Centre: EEI de L’Ampolla.
Codi: 43010293.
Import: 52.200,00 euros.

Municipi: L’Arboç.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007622.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: L’Escala.
Centre: EEI Ballmanetes.
Codi: 17006885.
Import: 196.200,00 euros.

Municipi: L’Espluga de Francolí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43008900.
Import: 81.000,00 euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Centre: EEI Casa dels Arbres.
Codi: 08063311.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: La Bisbal d’Empordà.
Centre: EEI El Tren Petit.
Codi: 17005571.
Import: 234.000,00 euros.

Municipi: La Bisbal del Penedès.
Centre: EEI l’Oreneta.
Codi: 43009680.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: La Cellera de Ter.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 17006976.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: La Fatarella.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007427.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: La Fuliola.
Centre: EEI de La Fuliola.
Codi: 25008674.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: La Granada.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08054915.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: La Granadella.
Centre: EEI Les Garrigues.
Codi: 25007037.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: La Jonquera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005637.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: La Palma de Cervelló.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08064350.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: La Pobla de Claramunt.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046268.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: La Pobla de Mafumet.
Centre: EEI L’Esquirol.
Codi: 43008936.
Import: 39.600,00 euros.

Municipi: La Pobla de Montornès.
Centre: EEI de La Pobla de Montornès.
Codi: 43010271.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: La Pobla de Segur.
Centre: EEI Els Bolets.
Codi: 25007979.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: La Riera de Gaià.
Centre: EEI de la Riera de Gaià.
Codi: 43010049.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: La Selva del Camp.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007774.
Import: 198.000,00 euros.

Municipi: La Sénia.
Centre: EEI de la Sénia.
Codi: 43010232.
Import: 93.600,00 euros.

Municipi: La Torre de Cabdella.
Centre: EEI de La Torre de Cabdella.
Codi: 25008388.
Import: 14.400,00 euros.

Municipi: La Torre de Claramunt.
Centre: EEI de La Torre de Claramunt.
Codi: 08060630.
Import: 84.600,00 euros.

Municipi: La Vall d’en Bas.
Centre: EEI Municipal de Sant Esteve d’En
Bas.
Codi: 17007865.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: La Vall de Bianya.
Centre: EEI de la Canya.
Codi: 17008043.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: La Vall de Boí.
Centre: EEI de la Vall de Boí.
Codi: 25008960.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Les Borges Blanques.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007566.
Import: 97.200,00 euros.

Municipi: Les Borges del Camp.
Centre: EEI Municipal de les Borges del
Camp.
Codi: 43009692.
Import: 57.600,00 euros.

Municipi: Les Cabanyes.
Centre: EEI de Les Cabanyes.
Codi: 08061415.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Les Franqueses del Vallès.
Centre: EEI Massagran.
Codi: 08060897.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Les Franqueses del Vallès.
Centre: EEI Les Tres Bessones.
Codi: 08060885.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Les Planes d’Hostoles.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006010.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Les Preses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005984.
Import: 127.800,00 euros.

Municipi: Llagostera.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 17005856.
Import: 165.600,00 euros.

Municipi: Llançà.
Centre: EEI de Llançà.
Codi: 17008055.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Llavorsí.
Centre: EEI de Llavorsí.
Codi: 25008480.
Import: 30.600,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Suchs.
Codi: 25006999.
Import: 32.400,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI dels blocs Joan Carles.
Codi: 25006987.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI La Bordeta.
Codi: 25006963.
Import: 75.600,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Pardinyes.
Codi: 25006938.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Magraners.
Codi: 25006941.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Mariola.
Codi: 25008492.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Centre Històric.
Codi: 25008303.
Import: 57.600,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Cappont.
Codi: 25006975.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI El Rellotge.
Codi: 25006951.
Import: 90.000,00 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI del Secà de Sant Pere.
Codi: 25007013.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Lliçà d’Amunt.
Centre: EEI L’Espurna.
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Codi: 08047236.
Import: 163.800,00 euros.

Municipi: Lliçà d’Amunt.
Centre: EEI Palaudàries.
Codi: 08065056.
Import: 169.200,00 euros.

Municipi: Lliçà de Vall.
Centre: EEI Els Ninots.
Codi: 08045252.
Import: 194.400,00 euros.

Municipi: Llorenç del Penedès.
Centre: EEI El Nieró.
Codi: 43009503.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Lloret de Mar.
Centre: EEI Lola Anglada.
Codi: 17005765.
Import: 212.400,00 euros.

Municipi: Maials.
Centre: EEI de Maials.
Codi: 25008871.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Manlleu.
Centre: EEI Mossèn Puntí.
Codi: 08054885.
Import: 180.000,00 euros.

Municipi: Manresa.
Centre: EEI El Solet.
Codi: 08047248.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Manresa.
Centre: EEI La Lluna.
Codi: 08061750.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Manresa.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 08061749.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045707.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Municipal de Martorell.
Codi: 08059214.
Import: 205.200,00 euros.

Municipi: Masdenverge.
Centre: EEI Mare de Déu del Roser.
Codi: 43009990.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Masquefa.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08063023.
Import: 196.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Les Figueretes.
Codi: 08046438.
Import: 187.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Cerdanyola.
Codi: 08046402.
Import: 162.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Llàntia.
Codi: 08046414.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08046451.
Import: 198.000,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI Rocafonda.
Codi: 08046426.
Import: 187.200,00 euros.

Municipi: Mataró.
Centre: EEI La Riereta.
Codi: 08057515.
Import: 187.200,00 euros.

Municipi: Mediona.
Centre: EEI de Mediona.
Codi: 08064684.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Miralcamp.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25007128.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Moià.
Centre: EEI de Moià.
Codi: 08065494.
Import: 82.800,00 euros.

Municipi: Molins de Rei.
Centre: EEI El Molí.
Codi: 08061671.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Molins de Rei.
Centre: EEI El Rodó.
Codi: 08046098.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Mollerussa.
Centre: EEI Parasol.
Codi: 25008716.
Import: 81.000,00 euros.

Municipi: Mollerussa.
Centre: EEI Quitxalla.
Codi: 25008728.
Import: 81.000,00 euros.

Municipi: Mollet del Vallès.
Centre: EEI La Xarranca.
Codi: 08063266.
Import: 145.800,00 euros.

Municipi: Monistrol de Calders.
Centre: EEI l’Estel.
Codi: 08059196.
Import: 16.200,00 euros.

Municipi: Monistrol de Montserrat.
Centre: EEI El Cuc Verd.
Codi: 08047251.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Mont-ras.
Centre: EEI El Girasol.
Codi: 17008328.
Import: 75.600,00 euros.

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Petete.
Codi: 43010013.
Import: 142.200,00 euros.

Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Mare de Déu de la Roca.
Codi: 43008377.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Montblanc.
Centre: EEI de Montblanc.

Codi: 43009825.
Import: 99.000,00 euros.

Municipi: Montmajor.
Centre: EEI de Montmajor.
Codi: 08062304.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Montmeló.
Centre: EEI de Montmeló.
Codi: 08063254.
Import: 176.400,00 euros.

Municipi: Naut Aran.
Centre: EEI de Tredòs.
Codi: 25007608.
Import: 32.400,00 euros.

Municipi: Navarcles.
Centre: EEI Tinet.
Codi: 08063564.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Navàs.
Centre: EEI Quitxalla.
Codi: 08045240.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Navata.
Centre: EEI Belluguets.
Codi: 17005561.
Import: 34.200,00 euros.

Municipi: Òdena.
Centre: EEI Els Vailets.
Codi: 08065184.
Import: 109.800,00 euros.

Municipi: Olèrdola.
Centre: EEI de Sant Pere Molanta.
Codi: 08060563.
Import: 57.600,00 euros.

Municipi: Olèrdola.
Centre: EEI Gotims.
Codi: 08046189.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Olesa de Bonesvalls.
Centre: EEI d’Olesa de Bonesvalls.
Codi: 08063400.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Oliana.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25008005.
Import: 23.400,00 euros.

Municipi: Olost.
Centre: EEI Estel.
Codi: 08061567.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: Olot.
Centre: EEI Sant Pere Màrtir.
Codi: 17005881.
Import: 102.600,00 euros.

Municipi: Olot.
Centre: EEI Sant Miquel.
Codi: 17007853.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Organyà.
Centre: EEI d’Organyà.
Codi: 25008996.
Import: 14.400,00 euros.

Municipi: Òrrius.
Centre: EEI Les Orenetes.
Codi: 08064453.
Import: 27.000,00 euros.
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Municipi: Pacs del Penedès.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08054265.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: Palafolls.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047273.
Import: 162.000,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Centre: EEI Tomanyí.
Codi: 17005728.
Import: 88.200,00 euros.

Municipi: Palafrugell.
Centre: EEI Els Belluguets.
Codi: 17008560.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Palau-saverdera.
Centre: EEI La Muntanyeta.
Codi: 17008031.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Centre: EEI El Sol.
Codi: 08045392.
Import: 178.200,00 euros.

Municipi: Palau-solità i Plegamans.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08045380.
Import: 190.800,00 euros.

Municipi: Pals.
Centre: EEI Quermany.
Codi: 17008021.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Pallejà.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 08063151.
Import: 93.600,00 euros.

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI El Cirerer.
Codi: 08045458.
Import: 52.200,00 euros.

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI La Cuna.
Codi: 08045446.
Import: 156.600,00 euros.

Municipi: Parets del Vallès.
Centre: EEI El Nou Cirerer.
Codi: 08063357.
Import: 149.400,00 euros.

Municipi: Perafort.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007476.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Pineda de Mar.
Centre: EEI de Pineda de Mar.
Codi: 08063461.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Polinyà.
Centre: EEI Badabadoc.
Codi: 08047418.
Import: 192.600,00 euros.

Municipi: Ponts.
Centre: EEI Balú.
Codi: 25007980.
Import: 55.800,00 euros.

Municipi: Porqueres.
Centre: EEI Els Trapelles.

Codi: 17007831.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: Portbou.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 17005959.
Import: 14.400,00 euros.

Municipi: Pratdip.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007798.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Cristòfor Ferrer.
Codi: 08047133.
Import: 108.000,00 euros.

Municipi: Premià de Dalt.
Centre: EEI Santa Anna-Tió.
Codi: 08047145.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Premià de Mar.
Centre: EEI Municipal de Premià de Mar.
Codi: 08047406.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Puig-reig.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 08045975.
Import: 77.400,00 euros.

Municipi: Puigcerdà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005674.
Import: 216.000,00 euros.

Municipi: Puigpelat.
Centre: EEI de Puigpelat.
Codi: 43009837.
Import: 34.200,00 euros.

Municipi: Quart.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 17005558.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: Reus.
Centre: EEI La Ginesta.
Codi: 43009874.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Rialp.
Centre: EEI Els Matxicots.
Codi: 25008686.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: Riells i Viabrea.
Centre: EEI de Riells i Viabrea.
Codi: 17008316.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Riudarenes.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17006046.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Riudecanyes.
Centre: EEI de Riudecanyes.
Codi: 43010301.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Riudellots de la Selva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005790.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Riudoms.
Centre: EEI Picarols.
Codi: 43007452.
Import: 183.600,00 euros.

Municipi: Roda de Barà.
Centre: EEI Els Petitons.
Codi: 43009928.
Import: 104.400,00 euros.

Municipi: Roda de Ter.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047170.
Import: 52.200,00 euros.

Municipi: Rodonyà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007749.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: Roses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005947.
Import: 171.000,00 euros.

Municipi: Rosselló.
Centre: EEI Pas a Pas.
Codi: 25008285.
Import: 32.400,00 euros.

Municipi: Rubí.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045951.
Import: 144.000,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Joan Motllor.
Codi: 08058040.
Import: 97.200,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Calvet d’Estrella.
Codi: 08060541.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Andreu Castells.
Codi: 08064519.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI La Romànica.
Codi: 08058180.
Import: 118.800,00 euros.

Municipi: Salt.
Centre: EEI de Salt.
Codi: 17008171.
Import: 136.800,00 euros.

Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Centre: EEI de Sant Andreu de la Barca.
Codi: 08062985.
Import: 147.600,00 euros.

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Centre: EEI de Sant Andreu de Llavaneres.
Codi: 08061270.
Import: 207.000,00 euros.

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor.
Centre: EEI de Sant Antoni de Vilamajor.
Codi: 08061464.
Import: 136.800,00 euros.

Municipi: Sant Bartomeu del Grau.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08055361.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 08047285.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: Sant Climent de Llobregat.
Centre: EEI Sant Climent.
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Codi: 08046116.
Import: 117.000,00 euros.

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues.
Centre: EEI Municipal de Sant Cugat Ses-
garrigues.
Codi: 08058039.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Sant Esteve Sesrovires.
Centre: EEI El Picarol.
Codi: 08064337.
Import: 147.600,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005601.
Import: 237.600,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI Fàbregas.
Codi: 08054095.
Import: 127.800,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI Ginesta.
Codi: 08065718.
Import: 145.800,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI El Tambor.
Codi: 08059895.
Import: 145.800,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08054071.
Import: 140.400,00 euros.

Municipi: Sant Feliu de Pallerols.
Centre: EEI Pescallunes.
Codi: 17006137.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Sant Feliu Sasserra.
Centre: EEI Municipal de Sant Feliu de
Sasserra.
Codi: 08059743.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Centre: EEI Les Oliveres.
Codi: 08062602.
Import: 138.600,00 euros.

Municipi: Sant Gregori.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005819.
Import: 127.800,00 euros.

Municipi: Sant Iscle de Vallalta.
Centre: EEI Municipal de Sant Iscle de
Vallalta.
Codi: 08059615.
Import: 68.400,00 euros.

Municipi: Sant Jaume dels Domenys.
Centre: EEI Els Petits Arcs.
Codi: 43009540.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Sant Joan de les Abadesses.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005595.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.
Centre: EEI El Xiulet.
Codi: 08063953.
Import: 122.400,00 euros.

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI El Gegant del Pi.
Codi: 08057503.
Import: 55.800,00 euros.

Municipi: Sant Joan Despí.
Centre: EEI El Timbal.
Codi: 08064325.
Import: 214.200,00 euros.

Municipi: Sant Joan les Fonts.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 17006903.
Import: 81.000,00 euros.

Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Centre: EEI Patuleia.
Codi: 08060381.
Import: 93.600,00 euros.

Municipi: Sant Just Desvern.
Centre: EEI Marrecs.
Codi: 08045367.
Import: 117.000,00 euros.

Municipi: Sant Llorenç d’Hortons.
Centre: EEI Els Gotims.
Codi: 08060654.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Sant Martí de Riucorb.
Centre: EEI de Sant Martí de Riucorb.
Codi: 25008364.
Import: 12.600,00 euros.

Municipi: Sant Martí de Tous.
Centre: EEI Petita Cérvola.
Codi: 08060162.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Sant Martí Sarroca.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08055816.
Import: 50.400,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 08047297.
Import: 61.200,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Torelló.
Centre: EEI L’Avet.
Codi: 08045318.
Import: 106.200,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Vilamajor.
Centre: EEI Pit Roig.
Codi: 08064532.
Import: 70.200,00 euros.

Municipi: Sant Pol de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047388.
Import: 187.200,00 euros.

Municipi: Sant Quirze de Besora.
Centre: EEI de Sant Quirze de Besora.
Codi: 08064465.
Import: 54.000,00 euros.

Municipi: Sant Quirze Safaja.
Centre: EEI Els Quirzets.
Codi: 08065044.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Centre: EEI La Fil·loxereta.
Codi: 08058829.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Sant Salvador de Guardiola.
Centre: EEI Municipal.

Codi: 08063242.
Import: 115.200,00 euros.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08047303.
Import: 192.600,00 euros.

Municipi: Sant Vicenç de Montalt.
Centre: EEI Els Garrofers.
Codi: 08045461.
Import: 216.000,00 euros.

Municipi: Sant Vicenç de Torelló.
Centre: EEI Municipal de Sant Vicenç de To-
relló.
Codi: 08060371.
Import: 66.600,00 euros.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Centre: EEI Municipal de Sant Vicenç dels
Horts.
Codi: 08060344.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08046207.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Centre: EEI Municipal de Santa Coloma de
Cervelló.
Codi: 08060800.
Import: 72.000,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 17005972.
Import: 259.200,00 euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 08064295.
Import: 147.600,00 euros.

Municipi: Santa Cristina d’Aro.
Centre: EEI Guirigall.
Codi: 17006061.
Import: 108.000,00 euros.

Municipi: Santa Eugènia de Berga.
Centre: EEI Ralet ralet.
Codi: 08062377.
Import: 73.800,00 euros.

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer.
Centre: EEI El Roure Xic.
Codi: 08064544.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana.
Centre: EEI L’Alzina.
Codi: 08064490.
Import: 142.200,00 euros.

Municipi: Santa Fe del Penedès.
Centre: EEI Les Moreres.
Codi: 08047391.
Import: 19.800,00 euros.

Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Centre: EEI Santa Anna.
Codi: 08046074.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Centre: EEI de Santa Margarida de Montbui.
Codi: 08061351.
Import: 131.400,00 euros.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Centre: EEI de Santa Margarida i els Mon-
jos II.
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Codi: 08060071.
Import: 14.400,00 euros.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08045434.
Import: 113.400,00 euros.

Municipi: Santa Maria d’Oló.
Centre: EEI Municipal de Santa Maria d’Oló.
Codi: 08047315.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Santa Maria de Corcó.
Centre: EEI Maite.
Codi: 08047327.
Import: 39.600,00 euros.

Municipi: Santa Oliva.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007701.
Import: 93.600,00 euros.

Municipi: Santa Pau.
Centre: EEI Joan Maragall.
Codi: 17006071.
Import: 34.200,00 euros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 08045288.
Import: 297.000,00 euros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Can Folguera.
Codi: 08045276.
Import: 320.400,00 euros.

Municipi: Santa Susanna.
Centre: EEI Municipal de Santa Susanna.
Codi: 08060174.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: Sarrià de Ter.
Centre: EEI de Sarrià de Ter.
Codi: 17008213.
Import: 120.600,00 euros.

Municipi: Sarroca de Lleida.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25006768.
Import: 10.800,00 euros.

Municipi: Sentmenat.
Centre: EEI El Gafarró.
Codi: 08046086.
Import: 124.200,00 euros.

Municipi: Seròs.
Centre: EEI de Seròs.
Codi: 25008731.
Import: 48.600,00 euros.

Municipi: Sils.
Centre: EEI La Quitxalla.
Codi: 17005777.
Import: 82.800,00 euros.

Municipi: Sitges.
Centre: EEI El Cercolet.
Codi: 08058854.
Import: 178.200,00 euros.

Municipi: Sort.
Centre: EEI Municipal de Sort.
Codi: 25008182.
Import: 32.400,00 euros.

Municipi: Sort.
Centre: EEI Els Malfargats.
Codi: 25008844.
Import: 64.800,00 euros.

Municipi: Subirats.
Centre: EEI d’Ordal.
Codi: 08047339.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Lavern.
Codi: 08047340.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Subirats.
Centre: EEI de Sant Pau d’Ordal.
Codi: 08047352.
Import: 46.800,00 euros.

Municipi: Súria.
Centre: EEI El Petit Estel.
Codi: 08060575.
Import: 79.200,00 euros.

Municipi: Taradell.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08045987.
Import: 156.600,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI El Serrallo.
Codi: 43010256.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI El Miracle.
Codi: 43010438.
Import: 91.800,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI La Taronja.
Codi: 43007725.
Import: 55.800,00 euros.

Municipi: Tarragona.
Centre: EEI El Ninot.
Codi: 43007713.
Import: 221.400,00 euros.

Municipi: Tàrrega.
Centre: EEI La Pau.
Codi: 25006914.
Import: 216.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Espígol.
Codi: 08045884.
Import: 77.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Moisès.
Codi: 08045902.
Import: 77.400,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI L’Esquitx.
Codi: 08045872.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Soleia.
Codi: 08045914.
Import: 142.200,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Tabalet.
Codi: 08045926.
Import: 180.000,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI Giravolt.
Codi: 08045896.
Import: 147.600,00 euros.

Municipi: Terrassa.
Centre: EEI La Ginesta.

Codi: 08045938.
Import: 163.800,00 euros.

Municipi: Tivenys.
Centre: EEI de Tivenys.
Codi: 43010268.
Import: 27.000,00 euros.

Municipi: Tivissa.
Centre: EEI Ding-Dong.
Codi: 43007610.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Tona.
Centre: EEI La Cuca Fera.
Codi: 08054423.
Import: 234.000,00 euros.

Municipi: Torà.
Centre: EEI Municipal de Torà.
Codi: 25007131.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Tordera.
Centre: EEI de Tordera.
Codi: 08065470.
Import: 90.000,00 euros.

Municipi: Torredembarra.
Centre: EEI Municipal de Torredembarra.
Codi: 43009643.
Import: 97.200,00 euros.

Municipi: Torrefarrera.
Centre: EEI Ralet ralet.
Codi: 25008017.
Import: 90.000,00 euros.

Municipi: Torregrossa.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25007141.
Import: 36.000,00 euros.

Municipi: Torrelavit.
Centre: EEI El Patinet.
Codi: 08064489.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Torroella de Montgrí.
Centre: EEI Mar i Cel.
Codi: 17006149.
Import: 106.200,00 euros.

Municipi: Tossa de Mar.
Centre: EEI Els Petits Mariners.
Codi: 17006101.
Import: 151.200,00 euros.

Municipi: Tremp.
Centre: EEI L’Estel.
Codi: 25006847.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Ullastrell.
Centre: EEI El Cucut.
Codi: 08046165.
Import: 90.000,00 euros.

Municipi: Vacarisses.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08045963.
Import: 244.800,00 euros.

Municipi: Vall-llobrega.
Centre: EEI de Vall-llobrega.
Codi: 17008201.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: Vallbona d’Anoia.
Centre: EEI Municipal de Vallbona d’Anoia.
Codi: 08057345.
Import: 25.200,00 euros.
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Municipi: Vallfogona de Balaguer.
Centre: EEI La Mainada.
Codi: 25007116.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: Vallgorguina.
Centre: EEI de Vallgorguina.
Codi: 08064441.
Import: 37.800,00 euros.

Municipi: Vallirana.
Centre: EEI Els Barrufets.
Codi: 08046104.
Import: 286.200,00 euros.

Municipi: Vallmoll.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 43009916.
Import: 41.400,00 euros.

Municipi: Vallromanes.
Centre: EEI de Vallromanes.
Codi: 08059846.
Import: 138.600,00 euros.

Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Centre: EEI Els Patufets.
Codi: 43007531.
Import: 167.400,00 euros.

Municipi: Verdú.
Centre: EEI Els Picotins.
Codi: 25008972.
Import: 30.600,00 euros.

Municipi: Verges.
Centre: EEI de Verges.
Codi: 17007956.
Import: 45.000,00 euros.

Municipi: Vidreres.
Centre: EEI Sant Iscle-Santa Victòria.
Codi: 17005960.
Import: 169.200,00 euros.

Municipi: Vielha e Mijaran.
Centre: EEI Era Cunhèra.
Codi: 25006860.
Import: 100.800,00 euros.

Municipi: Vila-rodona.
Centre: EEI Municipal de Vila-rodona.
Codi: 43009801.
Import: 45.000,00 euros.

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI de Can Trias.
Codi: 08047571.
Import: 82.800,00 euros.

Municipi: Viladecavalls.
Centre: EEI Barromina.
Codi: 08047561.
Import: 108.000,00 euros.

Municipi: Viladrau.
Centre: EEI Municipal de Viladrau.
Codi: 17007944.
Import: 21.600,00 euros.

Municipi: Vilafant.
Centre: EEI 7 pometes.
Codi: 17007762.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Sol Solet.
Codi: 08045801.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI Lola Anglada.

Codi: 08045811.
Import: 95.400,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI L’Anxaneta.
Codi: 08045793.
Import: 131.400,00 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Centre: EEI El Parquet.
Codi: 08065500.
Import: 156.600,00 euros.

Municipi: Vilallonga del Camp.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 43010104.
Import: 25.200,00 euros.

Municipi: Vilandecans.
Centre: EEI LA Ginesta.
Codi: 08065101.
Import: 133.200,00 euros.

Municipi: Vilanova de Bellpuig.
Centre:  EEI Municipal de Vi lanova de
Bellpuig.
Codi: 25008029.
Import: 28.800,00 euros.

Municipi: Vilanova del Vallès.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08064258.
Import: 138.600,00 euros.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Centre: EEI La Baldufa.
Codi: 08063141.
Import: 198.000,00 euros.

Municipi: Vilassar de Dalt.
Centre: EEI Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08045379.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: Vilassar de Dalt.
Centre: EEI Can Roura.
Codi: 08061695.
Import: 198.000,00 euros.

Municipi: Vilassar de Mar.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08046153.
Import: 235.800,00 euros.

Municipi: Vilobí d’Onyar.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 17005613.
Import: 77.400,00 euros.

Municipi: Vilobí del Penedès.
Centre: EEI Els Ocellets.
Codi: 08047157.
Import: 52.200,00 euros.

Municipi: Vimbodí.
Centre: EEI de Vimbodí.
Codi: 43007804.
Import: 18.000,00 euros.

Municipi: Vinaixa.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007062.
Import: 10.800,00 euros.

Municipi: Vinebre.
Centre: EEI Miquel Bosch.
Codi: 43009588.
Import: 10.800,00 euros.

Municipi: Vinyols i els Arcs.
Centre: EEI Municipal de Vinyols i els Arcs.
Codi: 43009783.
Import: 43.200,00 euros.

Municipi: Xerta.
Centre: EEI de Xerta.
Codi: 43009941.
Import: 32.400,00 euros.

ANNEX 2

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI La Rondalla.
Codi: 08065147.
Import: 40.700,00 euros.

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 08046256.
Import: 58.300,00 euros.

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Rodona.
Codi: 08046244.
Import: 45.100,00 euros.

Municipi: Cervelló.
Centre: EEI de Cervelló.
Codi: 08060642.
Import: 45.100,00 euros.

Municipi: Entitat Municipal Descentralitzada
de Jesús.
Centre: EEI de Jesús.
Codi: 43009278.
Import: 31.900,00 euros.

Municipi: Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 08045744.
Import: 69.300,00 euros.

Municipi: La Seu d’Urgell.
Centre: EEI La Grandalla.
Codi: 25006811.
Import: 143.000,00 euros.

Municipi: Maçanet de la Selva.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 17005686.
Import: 83.600,00 euros.

Municipi: Mancomunitat Intermunicipal Ver-
ge dels Socors.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 17008092.
Import: 57.200,00 euros.

Municipi: Ripollet.
Centre: EEI La Rodeta del Molí.
Codi: 08064556.
Import: 67.100,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 08045719.
Import: 42.900,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI Gargot.
Codi: 08045732.
Import: 59.400,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI La Mimosa.
Codi: 08045720.
Import: 56.100,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI El Tricicle.
Codi: 08062894.
Import: 79.200,00 euros.
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Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Centre: EEI Cavall Fort.
Codi: 08062882.
Import: 80.300,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Ribes.
Centre: EEI El Cargol.
Codi: 08060046.
Import: 81.400,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Ribes.
Centre: EEI Els Tres Pins.
Codi: 08060186.
Import: 91.300,00 euros.

Municipi: Solsona.
Centre: EEI Municipal de Solsona.
Codi: 25008421.
Import: 73.700,00 euros.

Municipi: Torrelles de Foix.
Centre: EEI Alt Foix.
Codi: 08047261.
Import: 16.500,00 euros.

Municipi: Tortosa.
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 43007634.
Import: 14.300,00 euros.

(06.038.127)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/2340/2005, de 28 de juliol, de regula-
ció de la fase de pràctiques que preveu la
Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de
convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents (DOGC núm.
4441, pàg. 23928, de 4.8.2005).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al número 4441, pàgina
23928, de 4.8.2005, se’n detalla l’oportuna
correcció:

A la pàgina 23929, annex, model E, on
diu:

“Indicadors per a l’informe del professor
tutor (psicologia i pedagogia): satisfactori/
no satisfactori.”,
ha de dir:

“Indicadors per a l’informe del professor
tutor (general): satisfactori/no satisfactori.

”1. Elaboració i desenvolupament del Pla
anual d’actuació.

”2. Adequació de les intervencions a les
característiques dels alumnes i del centre.

”3. Suport a altres professors (tutors, de-
partaments didàctics) en activitats de diver-
sificació i orientació”.

Barcelona, 16 de desembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.336.055)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/137/2006, de 26 de gener, de convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents (DOGC núm.
4562, pàg. 4867, de 31.1.2006).

Havent observat unes errades al text ori-
ginal català i castellà de l’esmentada Reso-
lució enviat al DOGC i publicat al número
4562, pàgina 4867 de 31.1.2006, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàgina 4869, a l’annex 1, apartat
2.2.3, on diu:

“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 especiali-
tats...”,
ha de dir:

“També podran presentar-se els tècnics
especialistes o tècnics superiors en una
especialitat que pertanyi a la família pro-
fessional corresponent, de conformitat
amb la disposició transitòria segona del
Reial decret 777/1998, de 30 d’abri l ,
modificada pel Reial decret 334/2004, de
27 de febrer, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’ingrés, accessos i adquisició de
noves especialitats...”.

A la pàgina 4877, apartat 6.4.1, punt 2,
segona prova, on diu:

“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, corres-
ponents a un curs escolar d’un dels ni-
vells...”,
ha de dir:

“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, com a mínim, a un curs escolar d’un
dels nivells...”.

A la pàgina 4899, annex 6, segon parà-
graf, on diu:

“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).”,
ha de dir:

“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, com a mínim, a
un curs escolar (9 com a mínim en les es-
pecialitats del cos de mestres i de profes-
sors d’escoles oficials d’idiomes i 6 com a
mínim en les especialitats pròpies de la for-
mació professional específica).”.

Barcelona, 2 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.039.182)

ORDRE EDC/29/2006, de 10 de febrer, per
la qual s’informa de les taxes vigents que
es gestionen en el Departament d’Educa-
ció.

L’article 41 de la Llei 20/2005, de 29 de
desembre, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2006 (DOGC núm.
4541, de 31.12.2005), actualitza les taxes
amb tipus de quantia fixa.

L’article 10 de la Llei 12/2004, de 27 de
desembre, de mesures financeres (DOGC
núm. 4292, de 31.12.2004), modifica la
disposició addicional tercera de la Llei 15/
1997, i estableix que en el termini de dos
mesos a comptar de la data d’entrada en
vigor de qualsevol llei que modifiqui o creï
taxes, o n’actualitzi els imports, cada un dels
departaments del Govern ha de publicar al
DOGC, només amb efectes informatius, una
relació de les taxes vigents que gestionen,
en què s’identifiquin els serveis i les activi-
tats que les generen i les quotes correspo-
nents.

En virtut d’això,

Ordeno:

Article 1
Informar que les taxes vigents que es ges-

tionen des del Departament d’Educació són
les següents:
—1 Taxa per l’expedició de títols acadè-
mics i professionals:

1. Batxillerat: títol de batxillerat, 47,60 eu-
ros.

2. Formació professional específica:
2.1 Títol de tècnic o tècnica: 47,60 eu-

ros.
2.2 Títol de tècnic o tècnica superior:

53,30 euros.
3. Ensenyaments de règim especial:
3.1 Ensenyaments de música i dansa:
3.1.1 Títol professional: 47,60 euros.
3.1.2 Títol superior: 106,50 euros.
3.2 Ensenyaments d’art dramàtic:
3.2.1 Tí to l  super ior d’art  dramàt ic:

106,50 euros.
3.3 Ensenyaments d’arts plàstiques i

disseny:
3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 47,60

euros.
3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior:

53,30 euros.
3.3.3 Títol de conservació i restauració de

béns culturals: 53,30 euros.
3.3.4 Títol de disseny: 53,30 euros.
3.3.5 Títol superior del vidre: 53,30 eu-

ros.
3.3.6 Títol superior de ceràmica: 53,30

euros.
3.4 Ensenyaments d’idiomes: certificat

d’aptitud d’idiomes, 53,30 euros.
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3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d’esport:
47,60 euros.

3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior
d’esport: 53,30 euros.

4. Reexpedició (expedició de duplicats):
7,05 euros.
—2 Taxa per drets de formació d’expedi-
ents:

1. Ensenyament de batxillerat:
1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent:

40,95 euros.
1.2 Plans antics:
1.2.1 Títol de batxillerat elemental: 17,10

euros.
1.2.2 Títol de batxillerat superior: 40,85

euros.
1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 40,85 eu-

ros.
2. Ensenyament de formació professio-

nal:
2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar:

17,10 euros.
2.2 Certificat d’escolaritat de formació

professional (FP) de primer grau: 8,90 eu-
ros.

2.3 Títol de tècnic o tècnica especialis-
ta: 40,85 euros.

2.4 Plans antics:
2.4.1 Títol d’oficial industrial: 17,10 eu-

ros.
2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial:

40,85 euros.
2.5 Títol d’audició i llenguatge per a

mestres: 19,65 euros.
2.6 Títol de pedagogia terapèutica:

19,65 euros.
3. Ensenyaments artístics i especialitzats:
3.1 Escola Oficial d’Idiomes: diploma

d’aptitud de l’Escola d’Idiomes, 19,65 eu-
ros.

3.2 Conservatoris de música:
3.2.1 Diploma elemental: 10,40 euros.
3.2.2 Títol professional: 19,65 euros.
3.2.3 Títol de professor o professora su-

perior (grau superior): 109,65 euros.
3.2.4 Títol de professor o professora

(grau professional): 74,35 euros.
3.2.5 Diploma d’instrumentista o cantant:

23,10 euros.
3.2.6 Diploma de capacitat: pla antic,

10,40 euros.
3.3 Escoles d’arts aplicades i oficis ar-

tístics:
3.3.1 Títol de graduat o graduada: 10,40

euros.
4. Ensenyament no reglat: diploma,

17,75 euros.
—3 Taxa per la prestació dels serveis do-
cents de les escoles oficials d’idiomes:

1. Matrícula i serveis per a alumnes ofi-
cials: 144,75 euros.

2. Matrícula i drets d’examen del certifi-
cat de cicle elemental per a alumnes lliures:
53,70 euros.

3. Matrícula i drets d’examen del certifi-
cat d’aptitud per a alumnes lliures: 53,70
euros.
—4 Taxa per la prestació dels serveis do-
cents de l’Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals de Ca-
talunya i per la prestació dels serveis do-
cents que condueixen a l’obtenció del títol
de disseny de l’especialitat corresponent als
ensenyaments de disseny que estableix l’ar-

ticle 49 de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu:

1. Matrícula:
1.1 Curs complet: 648,25 euros.
1.2 Assignatura anual (per cada hora

setmanal de l’assignatura): 21,70 euros.
1.3 Assignatura quadrimestral (per cada

hora setmanal de l’assignatura): 10,85 eu-
ros.

2. Proves d’accés: 52,00 euros.
3. Projecte final de carrera: 95,45 euros.
4. Secretaria:
4.1 Expedient acadèmic, certificació

acadèmica o trasllat acadèmic: 18,30 eu-
ros.

4.2 Compulsa de documents: 4,05 eu-
ros.

4.3 Expedició de targeta d’identitat
d’estudiant al centre: 4,05 euros.
—5 Taxa per la inscripció a les proves per
a l’obtenció dels certificats expedits per la
International Certificate Conference (ICC):

1. Inscripció: 98,65 euros.
2. Inscripció parcial: 70,40 euros.

—6 Taxa per la inscripció a la prova d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà i a la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior de formació professional específi-
ca i dels ensenyaments d’arts plàstiques i
de disseny, per la inscripció a la prova d’ac-
cés de caràcter general als ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’es-
port i tècnic o tècnica superior d’esport i a
les formacions esportives de nivell 1 i de ni-
vell 3:

1. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà de formació professional especí-
fica: 16,95 euros.

2. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà dels ensenyaments d’arts plàsti-
ques i disseny: 16,95 euros.

3. Prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport i a les formacions espor-
tives de nivell 1: 16,95 euros.

4. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional es-
pecífica: 27,30 euros.

5. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 27,30 euros.

6. Prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica superior d’esport i a les formaci-
ons esportives de nivell 3: 27,30 euros.
—7 Taxa per la inscripció en les proves per
a l’obtenció de determinats títols:

1. Inscripció a les proves, de totes les
matèries, per a l’obtenció del títol de batxi-
ller: 78,85 euros.

2. Inscripció a les proves, per matèries,
per a l’obtenció de títol de batxiller, per cada
matèria: 6,80 euros.

3. Inscripció a les proves, de tots els mò-
duls, per a l’obtenció del títol de tècnic dels
cicles formatius dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 56,30 euros.

4. Inscripció a les proves, per mòduls
solts, per a l’obtenció del títol de tècnic dels
cicles formatius dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny, per cada mòdul: 8,00
euros.

5. Inscripció a les proves, de tots els mò-
duls, per a l’obtenció del títol de tècnic

superior dels cicles formatius dels ensenya-
ments d’arts plàstiques i disseny: 78,85
euros.

6. Inscripció a les proves, per mòduls
solts, per a l’obtenció del títol de tècnic
superior dels cicles formatius dels ensenya-
ments d’arts plàstiques i disseny, per cada
mòdul: 11,35 euros.

7. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació pro-
fessional: 56,30 euros.

8. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic superior de forma-
ció professional: 78,85 euros.

9. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació pro-
fessional, per crèdit: 8,00 euros.

10. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic superior de forma-
ció professional, per crèdit: 11,35 euros.
—8 Taxa per la inscripció en les proves per
l’acreditació de les unitats de competència:

a) Fase d’orientació i assessorament:
30,00 euros.

b) Fase d’avaluació (per cada unitat de
competència): 50,00 euros.

Article 2
Aquesta Ordre ha de ser exposada en

totes les dependències i oficines del Depar-
tament d’Educació i ha d’estar a disposició
dels contribuents que la sol·licitin.

Barcelona, 10 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.040.044)

RESOLUCIÓ EDC/288/2006, de 13 de fe-
brer, per la qual es convoquen proves d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior de formació professional es-
pecífica, corresponents a l’any 2006.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional es-
pecífica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de
28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000,
de 3 d’abril (DOGC núm. 3114, de 5.4.2000),
preveu que per accedir a aquests ensenya-
ments cal estar en possessió de la titulació
corresponent o superar una prova de ca-
ràcter general regulada pel Departament
d’Educació, d’acord amb els requisits que
s’estableixen.

Així mateix, el Decret 332/1994 esmen-
tat preveu la convocatòria anual de les pro-
ves d’accés als cicles de grau mitjà i de grau
superior de formació professional específi-
ca, que es realitzaran en els centres públics
que determini el Departament d’Educació.

Per tot això,

Resolc:

—1 Convocar, per a l’any 2006, les pro-
ves d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior de formació profes-
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sional específica que figuren a l’annex 1
d’aquesta Resolució.

—2 Objectiu de les proves
2.1 L’objectiu de la prova d’accés als ci-

cles formatius de grau mitjà és que l’aspi-
rant demostri que posseeix les capacitats,
els coneixements i les habilitats suficients
per cursar amb aprofitament els ensenya-
ments del cicle formatiu al qual opti.

2.2 L’objectiu de la prova d’accés als ci-
cles formatius de grau superior és que l’as-
pirant acrediti la seva maduresa en relació
amb els objectius del batxillerat i les seves
capacitats referents al camp professional de
què es tracti.

—3 Calendari de realització de les proves
La prova d’accés a cicles formatius de

grau mitjà es farà el dia 3 de maig de 2006
i la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior els dies 31 de maig i 1 de juny de
2006.

—4 Inscripció a les proves
4.1 Període i procediment d’inscripció.
La inscripció a les proves d’accés a ci-

cles formatius, tant de grau mitjà com de
grau superior, es farà des del 16 al 30 de
març de 2006, per Internet a l’adreça http:/
/www.gencat.net/educacio, a més dels mit-
jans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, d’acord amb les condicions assenya-
lades pel precepte esmentat.

El pagament de les taxes corresponents
es farà pels mitjans següents: mitjançant pa-
gament telemàtic amb targeta bancària o bé
imprimint la carta de pagament d’Internet i
amb la qual s’anirà a pagar presencialment
a les oficines de ”la Caixa”, en el termini
indicat en aquest document.

En qualsevol cas, les persones aspirants
hauran de presentar al centre on es farà la
prova la documentació que es relaciona en
el punt 12.4, per a la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà, i en el punt 13.4
per a la prova d’accés a cicles formatius de
grau superior, en els terminis indicats.

4.2 Per a la prova d’accés a cicles for-
matius de grau mitjà.

Cal indicar la llengua estrangera triada en
la sol·licitud d’inscripció.

4.3 Per a la prova d’accés a cicles for-
matius de grau superior.

S’haurà d’indicar:
a) El nom del cicle formatiu per al qual se

sol·licita la realització de la prova.
b) En la part comuna de la prova, la llen-

gua estrangera triada.
c) En la part específica, el nom de la ma-

tèria o matèries triades, d’acord amb l’an-
nex 3 d’aquesta Resolució. En els cicles
formatius en què una de les matèries de la
part específica sigui segona llengua estran-
gera l’aspirant podrà triar entre anglès i fran-
cès, però en cap cas no es podrà examinar
del mateix idioma estranger al qual ha optat
en la part comuna.

L’aspirant no podrà modificar l’elecció de
la matèria o matèries triades passat el ter-
mini de presentació de documentació.

4.4 Taxes.
Les taxes d’inscripció són les que esta-

bleix la vigent Llei 15/1997, de 24 de de-
sembre, de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, i els imports seran
els legalment establerts en el moment de la
inscripció a les proves.

—5 Aspirants amb necessitats específi-
ques

5.1 Les persones aspirants amb ne-
cess i ta ts  espec í f iques  der i vades  de
discapacitats físiques, psíquiques o sen-
sorials o altres trastorns greus, que tin-
guin la declaració legal de disminució,
podran sol·licitar l’adaptació de la prova
i/o els recursos addicionals necessaris per
desenvolupar-la.

5.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb
el model que es detalla a l’annex 4 d’aquesta
resolució, adreçada a la Direcció General de
Formació Professional i Educació Perma-
nent, no més tard del dia 5 d’abril de 2006.

A la sol·licitud, signada per l’aspirant, o
pel pare, la mare o la persona tutora legal,
si és menor d’edat, cal adjuntar la següent
documentació:

a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació.

b) Documentació justificativa de les cau-
ses que motiven la petició: certificat del CAD
(Centre d’Atenció al Disminuït) del Departa-
ment de Benestar i Família, que informi del
grau de discapacitat reconeguda o docu-
ment equivalent. Caldrà aportar també, si
escau, un certificat emès per l’organisme
acreditat corresponent que informi de les
característiques de la discapacitat o tras-
torn que pateix l’aspirant, juntament amb la
proposta dels recursos addicionals que es
considerin adequats.

c) Documentació justificativa de modifi-
cacions i adaptacions curriculars, autoritza-
des pel Departament d’Educació, que l’as-
pirant ha tingut en els últims estudis cursats
en el sistema educatiu, si escau.

5.3 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent determi-
narà, si escau, les mesures o recursos ad-
dicionals per a cadascun, i n’informarà la
persona interessada i el tribunal correspo-
nent.

—6 Informació i orientació a les persones
aspirants

Els centres on es realitzin les proves i els
centres de formació de persones adultes de-
pendents del Departament d’Educació que
en fan la preparació, han d’oferir informació
i orientació sobre els ensenyaments profes-
sionals a les persones interessades i sobre
el procediment d’inscripció i funcionament
de les proves d’accés. La direcció del cen-
tre ha de designar el personal adient per dur-
les a terme.

—7 Efectes de la superació de les proves
7.1 Les proves superades tenen valide-

sa permanent en la totalitat de l’Estat espa-
nyol.

7.2 Haver superat les proves d’accés fa-
culta les persones que no tenen la titulació
exigida a matricular-se en els cicles forma-
tius pels quals hagi superat l’accés. Tot i
això, la superació de la prova no garanteix
una plaça escolar.

Les persones que havent superat les pro-
ves d’accés a cicles formatius de formació
professional específica, vulguin matricular-
se a un cicle formatiu, hauran de sol·licitar
la preinscripció, en el termini que s’establei-
xi, al centre on el vulguin cursar. Per poder-
s’hi matricular, hauran d’esperar el resultat
de la prova.

Els centres docents sostinguts amb fons
públics, d’acord amb la normativa d’admis-
sió d’alumnat, efectuaran la preinscripció
corresponent, a l’espera del resultat de la
prova d’accés.

7.3 Haver superat la prova d’accés a
cicles formatius de grau mitjà permet l’ac-
cés a qualsevol cicle de grau mitjà de for-
mació professional específica.

7.4 Haver superat la prova d’accés a
cicles formatius de grau superior permet
l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà.

7.5 Haver superat la prova d’accés a un
determinat cicle formatiu de grau superior
permet l’accés a aquest cicle i també, si fa
al cas, als cicles formatius que tenen la part
especí f ica coincident o inc losa en la
d’aquest cicle.

—8 Elaboració de les proves
La Direcció General de Formació Profes-

sional i Educació Permanent elaborarà les
proves i les trametrà als tribunals avaluadors.

—9 Tribunal avaluador
9.1 Nomenament.
Els/les directors/es dels serveis territori-

als nomenaran els membres dels tribunals
avaluadors de les proves convocades per
aquesta Resolució, i faran arribar una còpia
a la Direcció General de Formació Professi-
onal i Educació Permanent, no més tard del
dia 19 d’abril de 2006.

Els tribunals es constituiran en els cen-
tres designats per realitzar les proves,
d’acord amb els criteris de racionalització
de capacitat del centre i el nombre d’aspi-
rants per tribunal.

9.2 Composició dels tribunals.
9.2.1 A cada centre es podran constituir

dos tribunals avaluadors, un per a la prova
d’accés als cicles formatius de grau mitjà i
un altre per a la prova d’accés als cicles for-
matius de grau superior.

9.2.2 El tribunal avaluador per a la prova
d’accés a cicles formatius de grau mitjà
estarà constituït pels membres següents: el
president o presidenta, el secretari o secre-
tària i fins a deu vocals.

A cada tribunal es designarà com a vo-
cal, si és possible, un membre del profes-
sorat dels centres o aules de formació de
persones adultes o del professorat que
imparteix programes de garantia social del
Departament d’Educació.

9.2.3 El tribunal avaluador per a la prova
d’accés a cicles formatius de grau superior
estarà constituït pels membres següents: el
president o presidenta, el secretari o secre-
tària i fins a catorze vocals.

Els vocals dels tribunals hauran de tenir
atribució docent en educació secundària en
les matèries corresponents.

9.2.4 El president/a i el/la secretari/ària
dels tribunals avaluadors ho seran d’amb-
dós tribunals. Els vocals podran coincidir en
ambdós tribunals.
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9.3 La relació de membres de cada tri-
bunal avaluador es publicarà al tauler
d’anuncis del centre docent on es realitzi la
prova, no més tard del dia 19 d’abril de
2006.

9.4 Els membres dels tribunals avalua-
dors estan subjectes a les causes d’abs-
tenció i recusació que preveuen els articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

9.5 Les persones que hagin participat
en la preparació de proves d’accés de la
present convocatòria no poden formar part
de cap tribunal avaluador de proves de la
mateixa.

9.6 Els tribunals estaran inclosos dins
la categoria tercera, als efectes que preveu
el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de mo-
dificació del Decret 337/1988, de 17 d’oc-
tubre, de regulació i d’actualització d’indem-
nitzacions per raó de serveis a la Generalitat
de Catalunya, i de revisió dels imports de
determinades indemnitzacions.

9.7 Funcions dels tribunals avaluadors.
El tribunal:
a) Atendrà les consultes de les persones

aspirants.
b) Comprovarà els requisits de les per-

sones aspirants.
c) Puntuarà el currículum presentat.
d) Organitzarà les proves al centre i vet-

llarà pel desenvolupament correcte.
e) Corregirà i qualificarà les proves.
f) Publicarà les llistes i els resultats en els

terminis i forma establerts.
g) Resoldrà les reclamacions, d’acord

amb les disposicions d’aquesta Resolució i
amb les instruccions que emeti la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent.

9.8 En qualsevol moment de la realitza-
ció de les proves o del procés, els mem-
bres del tribunal avaluador podran compro-
var la identitat dels aspirants i, en cas de
detectar l’incompliment de qualsevol dels
requisits, l’aspirant en quedarà exclòs/a.

—10 Documentació i organització de les
proves

10.1 Conservació de la documentació.
Els centres on s’hagin constituït els tribu-

nals avaluadors conservaran tota la docu-
mentació generada durant els tres mesos
següents a la finalització del procés, sens
perjudici que les actes de les proves i una
còpia del certificat emès a les persones
aspirants que superin la prova s’hauran de
conservar de forma permanent. En cas de
reclamacions, caldrà conservar la documen-
tació fins a la resolució del procés.

10.2 Organització de la prova.
Els/les directors/es dels serveis territori-

als vetllaran i prendran les mesures adequa-
des per a l’execució correcta d’aquesta
Resolució, i nomenaran un/a inspector/a
d’Educació, preferentment de l’àrea de for-
mació professional, per coordinar i vetllar pel
correcte desenvolupament del procés, i la
correcta interpretació de la normativa.

El coordinador o la coordinadora de for-
mació professional de cada servei territorial
col·laborarà amb l’inspector o inspectora
d’educació, impulsarà la difusió d’aquesta

convocatòria entre els agents socials, les
empreses i les entitats del territori, donarà
suport als centres en l’organització del pro-
cés i durà a terme les actuacions que la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent li encarregui.

La Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent emetrà les ins-
truccions necessàries per aplicar aquesta
Resolució.

—11 Validesa de les proves d’accés als
mòduls professionals

11.1 Haver superat les proves d’accés
als mòduls professionals 2 permet sol·licitar
la matriculació en qualsevol cicle formatiu
de grau mitjà de formació professional es-
pecífica.

11.2 Haver superat les proves d’accés
als mòduls professionals 3 permet sol·licitar
la matriculació als cicles formatius de grau
superior de formació professional específi-
ca afins, d’acord amb la relació de l’annex
8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de
gener, per la qual es convoca la realització
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior de formació
professional específica per a l’any 2002
(DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

—12 Prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà de formació professional especí-
fica

12.1 Calendari de realització de la pro-
va.

12.1.1 Convocatòria ordinària.
Es farà el dia 3 de maig de 2006.
12.1.2 Convocatòria d’incidències.
Les persones inscrites que no hagin po-

gut presentar-se a la prova per causes ali-
enes a la seva voluntat, i que acreditin do-
cumentalment aquesta circumstància,
podran presentar-se a la convocatòria d’in-
cidències el dia 10 de maig de 2006.

La sol·licitud per ser admès/admesa a la
convocatòria d’incidències s’ha de presen-
tar al centre, no més tard del dia 8 de maig.

El tribunal avaluador examinarà les sol·li-
cituds, determinarà si considera l’absència
justificada i, no més tard del dia 9 de maig,
publicarà la llista de persones aspirants
admeses i excloses.

12.2 Requisits per accedir a la prova.
Per inscriure’s a les proves d’accés als

cicles formatius de grau mitjà de formació
professional específica caldrà tenir com-
plerts 17 anys d’edat o bé complir-los du-
rant l’any 2006, i acreditar algun dels requi-
sits següents:

a) Experiència laboral en qualsevol acti-
vitat amb un mínim de 3 mesos o 200 ho-
res, computades fins a la data límit de pre-
sentació de la documentació.

b) Haver cursat o estar cursant un pro-
grama de garantia social autoritzat pel De-
partament d’Educació.

c) Haver realitzat un mínim de 400 hores
de cursos de formació ocupacional, o ha-
ver realitzat un curs de preparació de la
prova d’una durada mínima de 4 mesos o
300 hores, o haver rebut accions formati-
ves i d’orientació relacionades amb la pre-
paració de les proves d’accés a cicles for-
matius de formació professional específica
en un centre d’educació secundària o en un

centre o aula de formació de persones adul-
tes autoritzat pel Departament d’Educació
per impartir el graduat en educació secun-
dària.

Les persones que posseeixin la titulació
acadèmica que els permeti l’accés directe
als cicles formatius no es poden presentar
a la prova.

12.3 Exempcions de la prova.
12.3.1 Exempció de la matèria llengua

catalana.
La poden sol·licitar les persones aspirants

que acreditin menys de 2 anys de residèn-
cia a Catalunya, fins al dia de realització de
la prova. Cal fer-ne la sol·licitud al Servei
d’Ensenyament del Català de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.

12.3.2 Exempció total de la prova.
Les persones que hagin superat totalment

les proves d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys queden exemptes de
realitzar la prova. En aquest cas, no cal
acreditar experiència laboral ni cap dels
requisits indicats a l’apartat 12.2 d’aquesta
Resolució, i caldrà portar el document jus-
tificatiu al centre on hagi de cursar el cicle
formatiu.

12.4 Presentació de documentació al
centre on es farà la prova.

Els/les aspirants hauran de presentar la
documentació següent, del dia 19 al 24
d’abril de 2006, al centre on faran la prova:

En tots els casos:
a) Fotocòpia del document nacional

d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació.

b) Fotocòpia del resguard d’inscripció a
la prova.

c) Documentació justificativa dels requi-
sits d’accés a la prova.

d) Document justificatiu de bonificació o
exempció de la taxa, si escau.

Segons les condicions de l’aspirant:
e) Currículum formatiu, professional i

d’experiència i documentació justificativa.
f) Documentació que justifiqui l’exempció

parcial de la prova (exempció de la matèria
llengua catalana reconeguda pel Servei
d’Ensenyament del Català de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa).

Tota la documentació formarà part de l’ex-
pedient de l’aspirant, estarà a disposició del
tribunal i es conservarà al centre, d’acord
amb el que estableix el punt 10.1 d’aques-
ta Resolució.

El tribunal farà pública, no més tard del
dia 25 d’abril de 2006, la relació provisional
de persones aspirants excloses, amb indi-
cació del motiu d’exclusió, al tauler d’anun-
cis del centre on es faci la prova. A partir
d’aquesta data, els/les aspirants podran
presentar la documentació o aportar les
dades que hi manquin no més tard del dia
27 d’abril de 2006. En cas que no ho facin,
s’entendrà que renuncien a presentar-se a
la prova. El tribunal avaluador es reunirà per
examinar la documentació nova presenta-
da, i publicarà la llista definitiva d’admesos
i exclosos no més tard del dia 28 d’abril de
2006.

12.5 Prova i qualificacions.
12.5.1 Lloc on es realitzarà la prova.
La prova es realitzarà als centres docents

públics que determinin els directors o direc-
tores dels serveis territorials del Departa-
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ment d’Educació. La relació de centres s’ex-
posarà al tauler d’anuncis dels serveis ter-
ritorials i a la pàgina web del Departament
d’Educació http://www.gencat.net/educa-
cio, abans del 16 de març de 2006, data
d’inici del període d’inscripció.

12.5.2 Desenvolupament de la prova
d’accés.

12.5.2.1 Objectius de la prova.
Prenent com a referència els objectius de

l’ensenyament secundari obligatori, s’esta-
bleixen per a la prova els objectius següents:

a) Analitzar els mecanismes bàsics que
regeixen i condicionen el medi físic i valorar
com repercuteixen les activitats humanes en
la seva defensa, conservació i millora, com
a element determinant de la qualitat de vida.

b) Conèixer els elements essencials del
desenvolupament científic i tecnològic, va-
lorant-ne les seves causes i les seves impli-
cacions sobre la persona, la societat i l’en-
torn físic.

c) Identificar les característiques històri-
ques, culturals i socials de la societat actu-
al.

d) Comprendre i produir missatges orals
i escrits amb propietat, autonomia i creati-
vitat en llengua catalana, castellana i, si
escau, aranesa i, almenys, en una llengua
estrangera.

e) Interpretar i produir missatges amb
propietat, autonomia i creativitat, utilitzant
codis artístics, científics i tècnics.

f) Identificar problemes en els diversos
camps del coneixement i elaborar estratè-
gies per resoldre’ls, mitjançant procedi-
ments intuïtius i de raonament lògic.

g) Seleccionar, tractar i comunicar infor-
mació utilitzant les metodologies i els ins-
truments tecnològics apropiats, procedint
de manera organitzada, autònoma i crítica.

12.5.2.2 Temaris i criteris d’avaluació.
Els temaris i els criteris d’avaluació de la

prova són, per a la de cicles de grau mitjà,
els que consten a l’annex 2 de la Resolució
ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC
núm. 3581, de 22.2.2002) per la qual es
convoca la realització de la prova d’accés
als cicles formatius de grau mitjà i superior
de formació professional específica per a
l’any 2002.

12.5.2.3 Tipus de prova.
La prova d’accés a cicles de grau mitjà

serà la mateixa per a tots els cicles i es des-
envoluparà en dues parts:

Part A: comprèn les àrees de llengua ca-
talana, tecnologia, ciències de la naturale-
sa, ciències socials i educació visual i plàs-
tica.

Part B: comprèn les àrees de llengua es-
trangera (anglès o francès), llengua caste-
llana i matemàtiques.

12.5.2.4 Horari de realització de la prova.
La prova començarà a les 16 hores del

dia 3 de maig de 2006. Pel que fa a la con-
vocatòria d’incidències començarà a les
9.30 hores del dia 10 de maig de 2006.

Els/les aspirants s’hauran de presentar al
centre 30 minuts abans de l’inici de la pro-
va.

El temps de realització serà de quatre ho-
res, que es distribuirà en dos blocs tempo-
rals de dues hores cadascun. En el primer
bloc es realitzaran els exercicis de la part A.
Quan s’acabi, hi haurà un descans de 30

minuts. En el segon bloc es realitzaran els
exercicis de la part B.

12.5.3 Documentació i material a portar
en el moment de la prova.

a) Documentació.
El dia de la prova els/les aspirants hauran

de portar el document nacional d’identitat
o document equivalent d’identificació, que
permeti comprovar-ne la identitat als mem-
bres del tribunal avaluador.

Si el tribunal avaluador detecta, en qual-
sevol moment del procés, l’incompliment de
qualsevol dels requisits, l’aspirant en que-
darà exclòs.

b) Material.
Els/les aspirants hauran de consultar al

tauler d’anuncis del centre on faran la prova
o a la pàgina web del Departament d’Edu-
cació http://www.gencat.net/educacio el
material específic que hauran de portar, si
escau, el dia de la prova.

12.5.4 Qualificació de la prova i currícu-
lum.

12.5.4.1 La qualificació de la prova esta-
rà compresa entre 0 i 10, i el tribunal la
calcularà aplicant el barem següent a la
qualificació de cada àrea: llengua catalana,
20%; llengua castellana, 20%; matemàti-
ques, 20%; tecnologia, 8%; ciències de la
naturalesa, 8%; ciències socials, 8%; edu-
cació visual i plàstica, 8%, i llengua estran-
gera, 8%.

12.5.4.2 A la qualificació obtinguda se su-
marà, si escau, la puntuació del currículum
presentat que serà com a màxim d’un punt.
En cap cas la puntuació final serà superior
a 10.

Seran considerades aptes les persones
que hagin obtingut una puntuació final igual
o superior a 5.

12.5.4.3 L’aspirant podrà presentar el seu
currículum formatiu, professional i d’experi-
ència, al qual haurà d’adjuntar els docu-
ments justificatius de tot allò que hi al·legui.
El tribunal avaluador puntuarà el currículum
numèricament i amb dos decimals i la do-
cumentació justificativa que aporti, d’acord
amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts):
a.1) 0,6 punts per programa de garantia

social amb certificat d’aprofitament o certi-
ficat d’assistència, encara que hagi estat
acreditat com a requisit d’accés.

Document justificatiu: certificat d’aprofi-
tament o d’assistència al programa de ga-
rantia social.

a.2) 0,3 punts per un mínim de 100 hores
de pràctiques a l’empresa, corresponents a
un programa de garantia social, deguda-
ment certificat.

Document justificatiu: certificat del cen-
tre que imparteix el programa de garantia
social que acrediti la realització de les pràc-
tiques a l’empresa o fotocòpia del conveni
de pràctiques on consti la durada total en
hores.

a.3) 0,01 punts per cada 20 hores d’al-
tres formacions addicionals al requisit d’ac-
cés.

Document justificatiu: certificat dels es-
tudis realitzats, on consti el contingut de la
formació i les hores.

b) Per experiència professional, addicio-
nal al requisit d’accés (màxim 0,9 punts):

0,06 punts per cada 30 dies treballats a
jornada completa, o la part proporcional si
és a jornada parcial.

Document justificatiu: certificat de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social o de
la Mutualitat Laboral, on consti el període
d’alta (informe de vida laboral) o, si escau,
el certificat de l’administració corresponent
o full de serveis.

c) Màxim 0,2 punts per altres activitats
no remunerades (voluntariat, activitats d’en-
trenament o direcció d’equips esportius,
activitats en associacions).

Document justificatiu: certificat on consti
el número d’identificació fiscal de l’entitat
legalment constituïda, les activitats realitza-
des i el temps de dedicació.

12.6 Publicació de resultats de la pro-
va.

El tribunal avaluador farà públiques les ac-
tes de qualificació al tauler d’anuncis del
centre, no més tard del dia 18 de maig de
2006.

El tribunal fixarà un horari per atendre les
consultes dels aspirants sobre les qualifica-
cions obtingudes.

12.7 Reclamacions.
L’aspirant podrà presentar reclamació

contra les qualificacions obtingudes, adre-
çada al tribunal, per mitjà d’un escrit que
caldrà presentar al registre del centre on
s’hagi examinat no més tard del dia 23 de
maig de 2006.

El tribunal, com a òrgan col·legiat, es re-
unirà, examinarà les reclamacions presen-
tades dins del termini, les resoldrà, i no més
tard del 25 de maig de 2006 en publicarà el
resultat.

L’aspirant podrà reiterar la reclamació.
Aquesta segona reclamació s’haurà d’adre-
çar a la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, per mitjà
d’un escrit que caldrà presentar al registre
del centre on s’hagi examinat no més tard
del dia 30 de maig de 2006. El centre en-
viarà als serveis territorials corresponents
aquesta segona reclamació, juntament amb
una còpia de l’expedient de l’aspirant, i la
inspecció n’emetrà l’informe corresponent.
Aquest informe inclourà tant els aspectes
procedimentals seguits com l’aplicació dels
processos i criteris d’avaluació. Tota aquesta
documentació s’haurà de trametre a la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent, que la resoldrà.

12.8 Certificacions.
El tribunal avaluador expedirà un certifi-

cat per a cada persona aspirant declarada
apta, on consti la qualificació final obtingu-
da, amb dos decimals.

—13 Prova d’accés a cicles formatius de
grau superior de formació professional es-
pecífica

13.1 Calendari de realització de la pro-
va.

13.1.1 Convocatòria ordinària.
Es farà els dies 31 de maig i 1 de juny de

2006.
13.1.2 Convocatòria d’incidències.
Les persones inscrites que no hagin po-

gut presentar-se a la prova per causes ali-
enes a la seva voluntat i que acreditin do-
cumentalment aquesta circumstància,
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podran presentar-se a la convocatòria d’in-
cidències el dia 7 de juny de 2006.

La sol·licitud per ser admès a la convo-
catòria d’incidències s’ha de presentar al
centre, no més tard del dia 2 de juny de
2006.

El tribunal avaluador examinarà les sol·li-
cituds, determinarà si considera l’absència
justificada i publicarà la llista d’aspirants ad-
mesos/es a presentar-se a aquesta convo-
catòria no més tard del dia 6 de juny.

13.2 Requisits per accedir a la prova.
Per inscriure’s a les proves d’accés als

cicles formatius de grau superior de forma-
ció professional específica caldrà trobar-se
en una de les situacions següents:

13.2.1 Tenir complerts 20 anys d’edat o
bé complir-los durant l’any 2006 i acreditar
algun dels requisits següents:

a) Experiència laboral en qualsevol acti-
vitat amb un mínim de 6 mesos o 450 ho-
res, computades fins a la data límit de pre-
sentació de la documentació.

b) Tenir el títol de tècnic auxiliar de for-
mació professional de primer grau.

c) Tenir o estar en disposició d’obtenir,
en la data d’avaluació de la prova, el títol de
tècnic o tècnica per haver superat un cicle
formatiu de grau mitjà de formació profes-
sional específica. El document justificatiu és
el títol de tècnic o tècnica, el resguard de
sol·licitud del títol o una certificació d’estu-
dis complets del cicle formatiu de grau mit-
jà superat.

d) Posseir la declaració legal de disminu-
ció.

13.2.2 Tenir complerts 18 anys o bé com-
plir-los durant l’any 2006, i en la data d’ava-
luació de la prova, tenir o estar en disposi-
ció d’obtenir el títol de tècnic o tècnica per
haver superat un cicle formatiu de grau mitjà
de formació professional específica del
mateix grup d’itineraris, segons s’indica a
l’annex 2. El document justificatiu és el res-
guard de sol·licitud del títol o una certifica-
ció d’estudis complets del cicle formatiu de
grau mitjà superat.

Les persones que posseeixin la titulació
acadèmica que els permeti l’accés directe
als cicles formatius no es poden presentar
a la prova.

13.3 Exempcions de la prova
13.3.1 Exempció de la matèria de llen-

gua catalana.
La poden sol·licitar els/les aspirants que

acreditin menys de dos anys de residència
a Catalunya fins el dia de realització de la
prova.

Cal fer la sol·licitud al Servei d’Ensenya-
ment del Català de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa.

13.3.2 Exempció de la part comuna de
la prova.

Es pot sol·licitar per:
a) Haver superat totalment les proves

d’accés a la universitat per a majors de 25
anys.

b) Haver superat amb anterioritat la pro-
va d’accés a cicles formatius de grau supe-
rior de formació professional específica.

c) Haver superat les proves d’accés de
caràcter general a cicles formatius de grau
superior d’ensenyaments del règim especi-
al d’arts plàstiques i disseny.

d) Haver superat les proves d’accés, de
caràcter general, a cicles formatius de grau
superior d’ensenyaments del règim especi-
al d’esports, sempre que es compleixin al-
gun dels requisits del punt 13.2.1 d’aques-
ta Resolució.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la
prova, del 19 al 28 d’abril de 2006, mitjan-
çant el model que es detalla a l’annex 5
d’aquesta Resolució, aportant els docu-
ments justificatius corresponents.

13.3.3 Exempció de determinades matè-
ries específiques.

Els/Les aspirants que tinguin el títol de
tècnic o tècnica poden sol·licitar l’exemp-
ció de les matèries que coincideixin amb les
que se’ls convalidarien si accedissin al bat-
xillerat. Aquestes matèries són les següents:

Electrotècnia, si ha superat un dels qua-
tre cicles formatius de grau mitjà següents:

a) Cicle formatiu de grau mitjà d’equips i
instal·lacions electrotècniques.

b) Cicle formatiu de grau mitjà d’instal·la-
ció i manteniment electromecànic de maqui-
nària i conducció de línies.

c) Cicle formatiu de grau mitjà de mante-
niment ferroviari.

d) Cicle formatiu de grau mitjà de mun-
tatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor.

Química, si ha superat un dels cinc cicles
formatius de grau mitjà següents:

a) Cicle formatiu de grau mitjà de labora-
tori.

b) Cicle formatiu de grau mitjà d’opera-
cions de fabricació de productes farmacèu-
tics.

c) Cicle formatiu de grau mitjà d’opera-
cions de procés de pasta i paper.

d) Cicle formatiu de grau mitjà d’opera-
cions de procés en planta química.

e) Cicle formatiu de grau mitjà d’opera-
cions d’ennobliment tèxtil.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la
prova, del 19 al 28 d’abril de 2006, apor-
tant els documents justificatius correspo-
nents.

13.3.4 Exempció de la part específica
a) Per experiència laboral que es corres-

pongui amb l’àmbit professional del cicle for-
matiu que es vulgui cursar.

Es pot sol·licitar si a més a més de reunir
el requisit d’edat establert a l’apartat 13.2.1
es demostra un dels requisits següents:

1. Com a mínim 1 any d’experiència la-
boral a jornada completa, o el temps pro-
porcional en cas de jornada reduïda, amb
una categoria professional igual o superior
a la que correspon al cicle formatiu de grau
superior (en general, oficial de primera o de
segona), reconeguda oficialment (grup de
cotització).

2. Com a mínim tres anys d’experiència
laboral a jornada completa, o el temps pro-
porcional en cas de jornada reduïda, dins
del mateix grup professional, si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització)
és inferior.

3. Experiència laboral en diverses cate-
gories professionals, equivalent a les dues
anteriors.

b) Per als cicles formatius de la família
d’animació d’activitats físiques i esportives,
experiència esportiva:

Els/les aspirants poden sol·licitar l’exemp-
ció de la part específica de la prova acredi-
tant una experiència d’almenys un any en
l’entrenament, la direcció d’equips esportius
o altres activitats relacionades.

c) Per als cicles formatius de la família de
serveis socioculturals i a la comunitat, ex-
periència en tasques de voluntariat relacio-
nades amb el cicle formatiu respecte al qual
es demana l’exempció, i realitzades en en-
titats que tinguin com a finalitat activitats
socioculturals, socioeducatives o del lleure.

Els/les aspirants poden sol·licitar l’exemp-
ció de la part específica de la prova acredi-
tant una experiència d’almenys 1 any en
tasques de voluntariat.

d) Per haver acreditat, com a mínim, una
unitat de competència o bé superat tots els
crèdits associats a una unitat de competèn-
cia del cicle formatiu de grau superior que
es vol cursar, mitjançant la realització de les
proves per a l’obtenció del títol de tècnic
superior.

La sol·licitud d’exempció de la part espe-
cífica de la prova s’ha de sol·licitar a la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent, no més tard del 5
d’abril de 2006, mitjançant els models que
es detallen, segons el cas, als annexos 6 i
7 d’aquesta Resolució, aportant els docu-
ments justificatius corresponents que s’in-
diquen en el model.

13.3.5 Exempció total de la prova.
Es pot sol·licitar per haver superat total-

ment la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys, sempre que es complei-
xin qualsevol dels requisits següents:

a) Si el cicle formatiu que es vol cursar
permet accedir als mateixos estudis univer-
sitaris per als quals l’aspirant va superar la
prova d’accés a la universitat.

b) Si s’ha superat la prova d’accés a
estudis universitaris de llicenciatura, engi-
nyeria superior o arquitectura, per als quals
no s’ha establert l’accés directe des del cicle
formatiu de grau superior que vol cursar, si
bé es dóna afinitat entre els estudis univer-
sitaris per als quals s’ha superat la prova
d’accés i el cicle de grau superior que vol
cursar.

c) Si es té superada l’esmentada prova
per altres estudis universitaris no relacionats
amb el cicle formatiu que es vol cursar, i a
més s’acredita l’experiència laboral a què
fa referència l’apartat 13.3.4.a) d’aquesta
Resolució.

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent, no més tard del 5 d’abril de 2006,
mitjançant el model que es detalla a l’annex
8 d’aquesta Resolució, aportant els docu-
ments justificatius corresponents.

13.4 Presentació de la documentació al
centre on es farà la prova.

Els/les aspirants hauran de presentar la
documentació següent, entre el 19 al 28
d’abril de 2006, al centre on faran la prova;
en tots els casos:

a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació.

b) Fotocòpia del resguard d’inscripció a
la prova.
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c) Documentació justificativa dels requi-
sits d’accés a la prova.

d) Document justificatiu de bonificació o
exempció de la taxa, si escau.

Segons les condicions de l’aspirant:
e) Currículum formatiu, professional i

d’experiència i documentació justificativa.
f) Documentació que justifiqui l’exempció

parcial de la prova.
f.1) Document de l’exempció de la matè-

ria llengua catalana reconeguda pel Servei
d’Ensenyament del Català de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.

f.2) Document d’exempció de la part es-
pecífica de la prova reconeguda per la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent del Departament
d’Educació.

f.3) Documentació justificativa per dema-
nar al centre l’exempció de la part comuna,
d’acord amb l’apartat 13.3.2, i l’exempció
de determinades matèries específiques,
d’acord amb l’apartat 13.3.3 d’aquesta
Resolució.

Tota aquesta documentació formarà part
de l’expedient de l’aspirant, estarà a dispo-
sició del tribunal i es conservarà al centre,
segons el  que estable ix e l  punt 10.1
d’aquesta Resolució.

El tribunal farà pública, no més tard del
dia 10 de maig de 2006, la relació provisi-
onal de persones aspirants excloses, amb
indicació del motiu d’exclusió, al tauler
d’anuncis del centre on es faci la prova. A
partir d’aquesta data, els/les aspirants po-
dran presentar la documentació o aportar
les dades que hi manquin no més tard del
dia 16 de maig de 2006. En cas que no ho
facin, s’entendrà que renuncien a presen-
tar-se a la prova. El tribunal avaluador es
reunirà per examinar la documentació nova
presentada, i publicarà la llista definitiva de
persones admeses i excloses no més tard
del dia 24 de maig de 2006. En aquesta llista
es farà constar, de forma expressa, quines
persones estan admeses però pendents de
presentar el requisit del títol de tècnic o
tècnica.

13.5 Prova i qualificacions.
13.5.1 Lloc on es realitzarà la prova.
La prova es realitzarà als centres docents

públics que determinin els directors o direc-
tores dels serveis territorials del Departament
d’Educació. La relació de centres s’exposa-
rà al tauler d’anuncis dels serveis territorials
i a la pàgina web del Departament d’Educa-
ció http://www.gencat.net/educacio, abans
del 16 de març de 2006, data d’inici del
període d’inscripció.

13.5.2 Desenvolupament de la prova
d’accés.

13.5.2.1 Objectius de la prova.
D’acord amb el Decret 82/1996, de 5 de

març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de batxillerat (DOGC núm.
2181, de 13.3.1996), es consideraran els
objectius següents:

a) Usar amb correcció les tècniques de
comunicació oral i escrita, en llengua cata-
lana i castellana i, si escau, aranesa, i em-
prar els recursos bàsics dels llenguatges
tècnic, científic i icònic, adequats al tipus
de missatge de què es tracti.

b) Comprendre i saber-se expressar amb
fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en
el registre estàndard d’almenys una llengua
estrangera.

c) Dominar els coneixements científics i
tecnològics fonamentals i les habilitats bà-
siques pròpies del cicle formatiu correspo-
nent i aplicar-los a l’explicació o compren-
sió dels fenòmens i a la resolució de nous
interrogants.

d) Utilitzar el bagatge de continguts cul-
turals propis per analitzar, comprendre i
valorar els canvis que es produeixen en el
món actual.

e) Formular i argumentar judicis indepen-
dents amb claredat i coherència i contras-
tar-los amb altres posicions i argumentaci-
ons.

13.5.2.2 Temaris i criteris d’avaluació.
Els temaris i els criteris d’avaluació de la

prova són, per a la prova de cicles de grau
superior, els que consten a l’annex 4 de la
Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener,
per la qual es convoca la realització de la
prova d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior de formació profes-
sional específica per a l’any 2002 (DOGC
núm. 3581, de 22 de febrer de 2002).

13.5.2.3 Tipus de prova.
La prova constarà de dues parts:
Part comuna. Agrupa les matèries se-

güents: llengua catalana, llengua castella-
na, idioma estranger (anglès, francès, ale-
many o italià) i història.

Part específica. Agrupa la matèria o ma-
tèries que corresponen a cada cicle forma-
tiu i que, per a aquesta convocatòria s’indi-
quen a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

L’aspirant triarà, en el moment de realit-
zar la inscripció, dues matèries d’entre les
indicades, llevat en el cas del cicle d’inter-
pretació de la llengua de signes en què
únicament n’hi ha una.

Per als cicles formatius en què una de les
matèries de la part específica sigui segona
llengua estrangera, l’aspirant podrà triar
entre anglès i francès, però en cap cas no
es podrà examinar del mateix idioma estran-
ger pel qual ha optat en la part comuna.

13.5.2.4 Horari de realització de la prova.
La part comuna començarà a les 16 ho-

res del dia 31 de maig de 2006, i la part
específica, a les 16 hores del dia 1 de juny
de 2006. Pel que fa a la convocatòria d’in-
cidències, la part comuna començarà a les
9.30 hores del dia 7 de juny de 2006, i la
part específica, a les 16 hores del mateix
dia.

Els/les aspirants s’hauran de presentar al
centre 30 minuts abans de l’inici de la pro-
va.

El temps de realització serà de 4 hores
per a la part comuna i de 3 hores per a la
part específica.

La part comuna es desenvoluparà en dos
blocs temporals, de 2 hores de durada ca-
dascun. En el primer bloc es faran els exer-
cicis corresponents a les matèries de llen-
gua catalana i de llengua castellana, i en el
segon bloc els corresponents a l’idioma
estranger (anglès, francès, alemany o italià)
i història. Entre ambdós hi haurà un descans
de 30 minuts.

La part específica es desenvoluparà en
un únic bloc temporal.

13.5.3 Documentació i material a portar
en el moment de la prova.

a) Documentació.
El dia de la prova els/les aspirants hau-

ran de portar el document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació,
que permeti comprovar-ne la identitat als
membres del tribunal avaluador.

Si el tribunal avaluador detecta, en qual-
sevol moment del procés, l’incompliment
d’algun dels requisits, l’aspirant en queda-
rà exclòs/exclosa.

b) Material.
Els/les aspirants hauran de consultar al

tauler d’anuncis del centre on faran la prova
o a la pàgina web del Departament d’Edu-
cació http://www.gencat.net/educacio el
material específic que hauran de portar, si
escau, el dia de la prova.

13.5.4 Qualificació de la prova i currícu-
lum.

La qualificació estarà compresa entre 0 i
10, i el tribunal calcularà la qualificació de la
part comuna i la de la part específica per
separat. La de la part comuna s’obtindrà
calculant la mitjana aritmètica de les quali-
ficacions de les matèries d’aquesta part. La
de la part específica serà la mitjana aritmè-
tica de les qualificacions de les matèries
d’aquesta part. La puntuació global es cal-
cularà aplicant el barem següent: part co-
muna: 60% i part específica: 40%.

Les persones aspirants que no obtinguin
una qualificació mínima de 3 a cadascuna
de les parts es declararan no aptes.

A la qualificació obtinguda se li sumarà,
si escau, la puntuació del currículum pre-
sentat que serà com a màxim d’un punt. En
cap cas la puntuació final serà superior a
10.

Les persones que hagin obtingut una pun-
tuació final igual o superior a 5 es conside-
raran aptes.

L’aspirant podrà presentar el seu currícu-
lum formatiu, professional i d’experiència, al
qual haurà d’adjuntar els documents justi-
ficatius de tot allò que hi al·legui. El tribunal
avaluador puntuarà numèricament i amb dos
decimals el currículum i la documentació
justificativa que aporti, d’acord amb els cri-
teris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts).
a.1) 0,6 punts pel títol de tècnic o tècnica

del mateix grup d’itineraris segons s’indica
a l’annex 2, encara que hagi estat acreditat
com a requisit d’accés.

Document justificatiu: fotocòpia del títol,
resguard de sol·licitud del títol o certificació
d’estudis complets del cicle.

a.2) 0,6 punts pel títol de tècnic o tècni-
ca, tècnic o tècnica auxiliar, oficialia o for-
mació equivalent, addicional al requisit d’ac-
cés.

Document justificatiu: fotocòpia del títol,
resguard de sol·licitud del títol o certificació
d’estudis complets.

a.3) 0,01 punts per cada 20 hores d’al-
tres formacions, addicionals al requisit d’ac-
cés.

Document justificatiu: certificat dels es-
tudis realitzats, on constin el contingut de
la formació i les hores.

b) Per experiència professional, addicio-
nal al requisit d’accés (màxim 0,9 punts):
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0,06 punts per cada 30 dies treballats a
jornada completa, o la part proporcional si
és a jornada parcial.

Document justificatiu: certificat de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social o de
la Mutualitat Laboral, on consti el període
d’alta (informe de vida laboral) o, si escau,
el certificat de l’administració corresponent
o full de serveis.

c) Per altres activitats no remunerades
(voluntariat, activitats d’entrenament o direc-
ció d’equips esportius, activitats en associ-
acions): màxim 0,2 punts.

Document justificatiu: certificat on consti
el número d’identificació fiscal de l’entitat
legalment constituïda, les activitats realitza-
des i el temps de dedicació.

13.6 Publicació de resultats.
El tribunal avaluador farà públiques les ac-

tes de qualificació al tauler d’anuncis del
centre, no més tard del dia 12 de juny de
2006.

El tribunal fixarà un horari per atendre les
consultes dels/de les aspirants sobre les
qualificacions obtingudes.

13.7 Reclamacions.
L’aspirant podrà presentar reclamació

contra les qualificacions obtingudes a la
prova, adreçada al tribunal, per mitjà d’un
escrit que caldrà presentar al registre del
centre on s’hagi examinat no més tard del
dia 14 de juny de 2006.

El tribunal, com a òrgan col·legiat, es re-
unirà, examinarà les reclamacions presen-
tades dins del termini, les resoldrà, i no més
tard del 15 de juny de 2006 en publicarà el
resultat.

L’aspirant podrà reiterar la reclamació.
Aquesta  segona rec lamac ió  s ’haurà
d’adreçar a la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent, per
mitjà d’un escrit que haurà de presentar
al registre del centre on s’hagi examinat,
no més tard del dia 22 de maig de 2006.
El centre enviarà als serveis territorials cor-
responents aquesta reclamació, juntament
amb una còpia de l’expedient de l’aspi-
rant, i la inspecció emetrà l’informe cor-
responent. Aquest informe inclourà tant els
aspectes procedimentals seguits com
l’aplicació dels processos i criteris d’ava-
luació. Tota aquesta documentació s’hau-
rà de trametre a la Direcció General de
Formació Professional i Educació Perma-
nent, que la resoldrà.

13.8 Certificacions.
El tribunal avaluador expedirà un certifi-

cat per a cada persona aspirant declarada
apta, on consti la qualificació final obtingu-
da, amb dos decimals, i el nom del cicle o
cicles formatius de grau superior a què pot
accedir.

En cap cas s’expedirà certificat de les
qualificacions parcials obtingudes.

—14 En el desplegament d’aquesta con-
vocatòria es tindrà en compte el que dispo-
sa la Resolució de 21 de juliol, de la Direc-
ció General de Formació Professional i Edu-
cació Permanent, per la qual s’aprova amb
caràcter experimental, la realització a l’IES
Mare de Déu de la Mercè de Barcelona del
curs de preparació de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional de
grau superior.

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
publicació d’aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, 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
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de febrer de 2006

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX 1

Relació dels cicles formatius per famílies
professionals

Família professional activitats agràries
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Explotacions agrícoles intensives.
CFGM Explotacions agràries extensives.
CFGM Treballs forestals i de conservació

del medi natural.
CFGM Explotacions ramaderes.
CFGM Jardineria.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Gestió i organització d’empreses

agropecuàries.
CFGS Gestió i organització dels recursos

naturals i paisatgístics.

Família professional activitats físiques i es-
portives

a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Conducció d’activitats fisicoespor-

tives en el medi natural.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Animació d’activitats físiques i es-

portives.

Família professional activitats maritimopes-
queres

a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Pesca i transport marítim.
CFGM Operació, control i manteniment de

màquines i instal·lacions del vaixell.
CFGM Operacions de cultiu aqüícola.
CFGM Busseig a profunditat mitjana.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Navegació, pesca i transport ma-

rítim.
CFGS Supervisió i control de màquines i

instal·lacions del vaixell.
CFGS Producció aqüícola.

Família professional administració
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Gestió administrativa.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Secretariat.
CFGS Administració i finances.

Família professional arts gràfiques
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Preimpressió en arts gràfiques.
CFGM Impressió en arts gràfiques.
CFGM Enquadernació i manipulació de

paper i cartró.

b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Disseny i producció editorial.
CFGS Producció en indústries d’arts grà-

fiques.

Família professional comerç i màrqueting
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Comerç.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Gestió comercial i màrqueting.
CFGS Serveis al consumidor.
CFGS Comerç internacional.
CFGS Gestió del transport.

Família professional comunicació, imatge i
so

a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Laboratori d’imatge.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Imatge.
CFGS Producció d’audiovisuals, ràdio i

espectacles.
CFGS Realització d’audiovisuals i espec-

tacles.
CFGS So.

Família professional edificació i obra civil
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Operacions i manteniment de ma-

quinària de construcció.
CFGM Obres de formigó.
CFGM Obres de la construcció.
CFGM Acabats de construcció.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Desenvolupament de projectes ur-

banístics i operacions topogràfiques.
CFGS Desenvolupament i aplicació de

projectes de construcció.
CFGS Realització i plans d’obres.

Família professional electricitat i electrònica
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Equips i instal·lacions electrotèc-

niques.
CFGM Equips electrònics de consum.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Sistemes de regulació i control au-

tomàtics.
CFGS Desenvolupament de productes

electrònics.
CFGS Instal·lacions electrotècniques.
CFGS Sistemes de telecomunicació i in-

formàtics.

Família professional fabricació mecànica
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Mecanització.
CFGM Tractaments superficials i tèrmics.
CFGM Fosa.
CFGM Soldadura i caldereria.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Construccions metàl·liques.
CFGS Desenvolupament de projectes me-

cànics.
CFGS Producció per mecanització.
CFGS Producció per fosa i pulverime-

tal·lúrgia.
CFGS Òptica d’ullera.

Família professional fusta i moble
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Transformació de fusta i suro.
CFGM Fabricació industrial de fusteria i

moble.
CFGM Fabricació a mida i instal·lació de

fusteria i moble.
b) Cicles formatius de grau superior:
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CFGS Desenvolupament de productes en
fusteria i moble.

CFGS Producció de fusta i moble.

Família professional hoteleria i turisme
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Cuina.
CFGM Pastisseria i forneria.
CFGM Serveis de restaurant i bar.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Restauració.
CFGS Allotjament.
CFGS Agències de viatges.
CFGS Informació i comercialització turís-

tiques.
CFGS Animació turística.

Família professional imatge personal
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Estètica personal decorativa.
CFGM Perruqueria.
CFGM Caracterització.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Estètica.
CFGS Assessoria d’imatge personal.

Família professional indústries alimentàries
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Escorxador i carnisseria-xarcute-

ria.
CFGM Conservació vegetal, càrnia i de

peix.
CFGM Elaboració d’olis i sucs.
CFGM Elaboració de productes làctics.
CFGM Elaboració de vins i altres begu-

des.
CFGM Molineria i indústries cerealistes.
CFGM Panificació i rebosteria.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Indústria alimentària.

Família professional informàtica
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Explotació de sistemes informà-

tics.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Administració de sistemes informà-

tics.
CFGS Desenvolupament d’aplicacions in-

formàtiques.

Família professional manteniment de vehi-
cles autopropulsats

a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Electromecànica de vehicles.
CFGM Carrosseria.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Automoció.
CFGS Manteniment aeromecànic.
CFGS Manteniment d’aviònica.

Família professional manteniment i serveis
a la producció

a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Instal·lació i manteniment electro-

mecànic de maquinària i conducció de líni-
es.

CFGM Muntatge i manteniment d’ins-
tal·lacions de fred, climatització i producció
de calor.

CFGM Manteniment ferroviari.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Desenvolupament de projectes

d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de ma-
nutenció.

CFGS Manteniment d’equips industrials.

CFGS Manteniment i muntatge d’ins-
tal·lacions d’edifici i procés.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Família professional química
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Operacions de procés en planta

química.
CFGM Operacions de procés de pasta i

paper.
CFGM Operacions de fabricació de pro-

ductes farmacèutics.
CFGM Laboratori.
CFGM Operacions de transformació de

plàstics i cautxú.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Indústries de procés químic.
CFGS Indústries de procés de pasta i

paper.
CFGS Fabricació de productes farmacèu-

tics i afins.
CFGS Anàlisi i control.
CFGS Química ambiental.
CFGS Plàstics i cautxú.

Família professional sanitat
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Cures auxiliars d’infermeria.
CFGM Farmàcia.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Dietètica.
CFGS Higiene bucodental.
CFGS Anatomia patològica i citologia.
CFGS Laboratori de diagnòstic clínic.
CFGS Salut ambiental.
CFGS Pròtesis dentals.
CFGS Ortesis i pròtesis.
CFGS Documentació sanitària.
CFGS Radioteràpia.
CFGS Imatge per al diagnòstic.
CFGS Audiopròtesis.

Família professional serveis socioculturals i
a la comunitat

a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Atenció sociosanitària.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Animació sociocultural.
CFGS Educació infantil.
CFGS Interpretació de la llengua de sig-

nes.
CFGS Integració social.

Família professional tèxtil, confecció i pell
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Producció de filatura i teixidura de

calada.
CFGM Producció de teixits de punt.
CFGM Operacions d’ennobliment tèxtil.
CFGM Calçat i marroquineria.
CFGM Confecció.
b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Processos tèxtils de filatura i teixi-

dura de calada.
CFGS Processos tèxtils de teixidura de

punt.
CFGS Processos d’ennobliment tèxtil.
CFGS Adobs.
CFGS Processos de confecció industrial.
CFGS Patronatge.

Família professional vidre i ceràmica
a) Cicles formatius de grau mitjà:
CFGM Operacions de fabricació de pro-

ductes ceràmics.

CFGM Operacions de fabricació de vidre
i transformats.

b) Cicles formatius de grau superior:
CFGS Desenvolupament i fabricació de

productes ceràmics.
CFGS Fabricació i transformació de pro-

ductes de vidre.
CFGM Cicle formatiu de grau mitjà.
CFGS Cicle formatiu de grau superior.

ANNEX 2

Grups d’itineraris de les diferents famílies
professionals i cicles formatius

Grup 1
Famílies professionals i cicles formatius:

FP Arts gràfiques.
FP Activitats maritimopesqueres.
FP Comunicació, imatge i so.
FP Edificació i obra civil.
FP Electricitat i electrònica.
FP Fabricació mecànica.
FP Fusta i moble.
FP Informàtica.
FP Manteniment de vehicles autopropul-

sats.
FP Manteniment i serveis a la producció.
FP Tèxtil, confecció i pell.

Grup 2
Famílies professionals i cicles formatius:

FP Activitats agràries.
FP Activitats físiques i esportives.
FP Imatge personal.
FP Indústries alimentàries.
FP Química.
FP Sanitat.
FP Serveis socioculturals i a la comuni-

tat.
FP Vidre i ceràmica.
CFGS Prevenció de riscos professionals.

Grup 3
Famílies professionals i cicles formatius:

FP Administració.
FP Comerç i màrqueting.
FP Hoteleria i turisme.
FP Informàtica.
FP Serveis socioculturals i a la comuni-

tat.
CFGS Prevenció de riscos professionals.

Annex 3

Matèries de la part específica per als cicles
formatius de grau superior

Família professional: activitats agràries
CFGS Gestió i organització d’empreses

agropecuàries:
a) Biologia.
b) Ciències de la terra i del medi ambi-

ent.
c) Química.
d) Economia i organització d’empreses.
CFGS Gestió i organització de recursos

naturals i paisatgístics:
a) Biologia.
b) Ciències de la terra i del medi ambi-

ent.
c) Tecnologia industrial.
d) Economia i organització d’empreses.

Família professional: activitats físiques i es-
portives
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CFGS Animació d’activitats físiques i es-
portives:

a) Biologia.
b) Educació física.
c) Segona llengua estrangera.
d) Geografia.

Família professional: activitats maritimopes-
queres

CFGS Navegació, pesca i transport ma-
rítim:

a) Electrotècnia.
b) Dibuix tècnic.
c) Tecnologia industrial.
CFGS Supervisió i control de màquines i

instal·lacions del vaixell:
a) Electrotècnia.
b) Dibuix tècnic.
c) Mecànica.
CFGS Producció aqüícola:
a) Química.
b) Biologia.

Família professional: administració
CFGS Administració i finances:
a) Economia i organització d’empreses.
b) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
c) Segona llengua estrangera.
d) Economia.
CFGS Secretariat:
a) Economia i organització d’empreses.
b) Segona llengua estrangera.
c) Economia.
d) Geografia.

Família professional: arts gràfiques
CFGS Disseny i producció editorial:
a) Dibuix tècnic.
b) Fonaments de disseny.
c) Imatge.
d) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Producció en indústries gràfiques:
a) Dibuix tècnic.
b) Tecnologia industrial.
c) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
d) Imatge.

Família professional: comerç i màrqueting
CFGS Comerç internacional:
a) Economia i organització d’empreses.
b) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
c) Segona llengua estrangera.
d) Economia.
CFGS Gestió comercial i màrqueting:
a) Economia i organització d’empreses.
b) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
c) Segona llengua estrangera.
d) Economia.
CFGS Serveis al consumidor:
a) Economia i organització d’empreses.
b) Geografia.
c) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
d) Segona llengua estrangera.
CFGS Gestió del transport:
a) Economia i organització d’empreses.
b) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
c) Segona llengua estrangera.
d) Economia.

Família professional: comunicació, imatge i
so

CFGS Imatge:

a) Física.
b) Imatge.
c) Electrotècnia.
CFGS Realització d’audiovisuals i espec-

tacles:
a) Física.
b) Imatge.
c) Electrotècnia.
CFGS Producció d’audiovisuals, ràdio i

espectacles:
a) Física.
b) Imatge.
c) Electrotècnia.
d) Economia i organització d’empreses.
CFGS So:
a) Física.
b) Imatge.
c) Electrotècnia.

Família professional: edificació i obra civil
CFGS Desenvolupament i aplicació de

projectes de construcció:
a) Mecànica.
b) Dibuix tècnic.
c) Matemàtiques.
CFGS Realització i plans d’obres:
a) Mecànica.
b) Dibuix tècnic.
c) Tecnologia industrial.
CFGS Desenvolupament de projectes ur-

banístics i operacions topogràfiques:
a) Mecànica.
b) Dibuix tècnic.
c) Geografia.
d) Ciències de la terra i del medi ambi-

ent.

Família professional: electricitat i electròni-
ca

CFGS Desenvolupament de productes
electrònics:

a) Electrotècnia.
b) Física.
c) Tecnologia industrial.
CFGS Instal·lacions electrotècniques:
a) Electrotècnia.
b) Física.
c) Tecnologia industrial.
CFGS Sistemes de regulació i control au-

tomàtics:
a) Electrotècnia.
b) Física.
c) Tecnologia industrial.
CFGS Sistemes de telecomunicació i in-

formàtics:
a) Electrotècnia.
b) Física.
c) Tecnologia industrial.

Família professional: fabricació mecànica
CFGS Desenvolupament de projectes me-

cànics:
a) Tecnologia industrial.
b) Dibuix tècnic.
c) Matemàtiques.
d) Mecànica.
CFGS Producció per mecanització:
a) Mecànica.
b) Tecnologia industrial.
c) Dibuix tècnic.
d) Matemàtiques.
CFGS Producció per fosa i pulverime-

tal·lúrgia:
a) Mecànica.
b) Tecnologia industrial.

c) Dibuix tècnic.
CFGS Construccions metàl·liques:
a) Mecànica.
b) Tecnologia industrial.
c) Dibuix tècnic.
CFGS Òptica d’ullera:
a) Física.
b) Tecnologia industrial.
c) Biologia.

Família professional: fusta i moble
CFGS Desenvolupament de productes en

fusteria i moble:
a) Tecnologia industrial.
b) Dibuix tècnic.
c) Fonaments de disseny.
CFGS Producció de fusta i moble:
a) Mecànica.
b) Tecnologia industrial.
c) Dibuix tècnic.

Família professional: hoteleria i turisme
CFGS Agències de viatges:
a) Segona llengua estrangera.
b) Economia.
c) Economia i organització d’empreses.
d) Geografia.
CFGS Allotjament:
a) Segona llengua estrangera.
b) Economia.
c) Economia i organització d’empreses.
d) Geografia.
CFGS Informació i comercialització turís-

tiques:
a) Història de l’art.
b) Geografia.
c) Segona llengua estrangera.
d) Economia i organització d’empreses.
CFGS Restauració:
a) Economia i organització d’empreses.
b) Segona llengua estrangera.
c) Economia.
d) Geografia.
e) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials
CFGS Animació turística:
a) Segona llengua estrangera.
b) Història de l’art.
c) Geografia.
d) Economia i organització d’empreses.

Família professional: imatge personal
CFGS Assessoria d’imatge personal:
a) Biologia.
b) Història de l’art.
c) Història del món contemporani.
d) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Estètica:
a) Biologia.
b) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
c) Física i química.
d) Física.

Família professional: indústries alimentàries
CFGS Indústria alimentària:
a) Biologia.
b) Economia i organització d’empreses.
c) Química.
d) Tecnologia industrial.

Família professional: informàtica
CFGS Desenvolupament d’aplicacions in-

formàtiques:
a) Matemàtiques.
b) Economia i organització d’empreses.
c) Física.
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d) Tecnologia industrial.
CFGS Administració de sistemes informà-

tics:
a) Matemàtiques.
b) Economia i organització d’empreses.
c) Física.
d) Tecnologia industrial.

Família professional: manteniment de vehi-
cles autopropulsats

CFGS Automoció:
a) Electrotècnia.
b) Mecànica.
CFGS Manteniment aeromecànic:
a) Electrotècnia.
b) Mecànica.
CFGS Manteniment d’aviònica:
a) Electrotècnia.
b) Mecànica.

Família professional: manteniment i serveis
a la producció

CFGS Desenvolupament de projectes
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de ma-
nutenció:

a) Tecnologia industrial.
b) Electrotècnia.
c) Mecànica.
d) Dibuix tècnic.
CFGS Manteniment d’equips industrials:
a) Tecnologia industrial.
b) Electrotècnia.
c) Mecànica.
d) Dibuix tècnic.
CFGS Manteniment i muntatge d’instal·la-

cions d’edifici i procés:
a) Tecnologia industrial.
b) Electrotècnia.
c) Mecànica.
d) Dibuix tècnic.
CFGS Prevenció de riscos professionals:
a) Biologia.
b) Tecnologia industrial.
c) Física i química.
d) Dibuix tècnic.

Família professional: química
CFGS Anàlisi i control:
a) Química.
b) Biologia.
c) Ciències de la terra i del medi ambi-

ent.
d) Física.
CFGS Química ambiental:
a) Química.
b) Biologia.
c) Ciències de la terra i del medi ambi-

ent.
d) Física.
CFGS Fabricació de productes farmacèu-

tics i afins:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.
c) Física.
d) Biologia.
CFGS Indústries de procés de pasta i pa-

per:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.
c) Electrotècnia.
d) Física.
CFGS Indústries de procés químic:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.
c) Electrotècnia.

d) Física.
CFGS Plàstics i cautxú:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.
c) Electrotècnia.
d) Física.

Família professional: sanitat
CFGS Higiene bucodental:
a) Biologia.
b) Química.
c) Física i química.
CFGS Laboratori de diagnòstic clínic:
a) Biologia.
b) Química.
c) Física i química.
CFGS Imatge per al diagnòstic:
a) Biologia.
b) Física.
CFGS Dietètica:
a) Biologia.
b) Química.
CFGS Anatomia patològica i citologia:
a) Biologia.
b) Química.
c) Física i química.
CFGS Salut ambiental:
a) Biologia.
b) Física i química.
c) Ciències de la terra i del medi ambi-

ent.
CFGS Pròtesis dentals:
a) Dibuix tècnic.
b) Biologia.
c) Tecnologia industrial.
CFGS Òrtesis i pròtesis:
a) Dibuix tècnic.
b) Biologia.
c) Tecnologia industrial.
CFGS Documentació sanitària:
a) Biologia.
b) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
CFGS Radioteràpia:
a) Biologia.
b) Física.
CFGS Audiopròtesis:
a) Biologia.
b) Física.
c) Electrotècnia.

Família professional: serveis socioculturals
i a la comunitat

CFGS Animació sociocultural:
a) Història del món contemporani.
b) Economia.
c) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
d) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Educació infantil:
a) Història del món contemporani.
b) Economia.
c) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
d) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Integració social:
a) Segona llengua estrangera.
b) Història del món contemporani.
c) Economia.
d) Matemàtiques aplicades a les ciènci-

es socials.
CFGS Interpretació de la llengua de sig-

nes:
Història del món contemporani.

Família professional: tèxtil, confecció i pell
CFGS Processos de confecció industrial:
a) Dibuix tècnic.
b) Tecnologia industrial.
c) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Processos tèxtils de filatura i teixi-

dura de calada:
a) Dibuix tècnic.
b) Tecnologia industrial.
c) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Processos tèxtils de teixidura de

punt:
a) Dibuix tècnic.
b) Tecnologia industrial.
c) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Patronatge:
a) Dibuix tècnic.
b) Dibuix artístic.
c) Tècniques d’expressió graficoplàstica.
CFGS Processos d’ennobliment tèxtil:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.
c) Dibuix tècnic.
CFGS Adobs:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.
c) Dibuix tècnic.

Família professional: vidre i ceràmica
CFGS Desenvolupament i fabricació de

productes ceràmics:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.
CFGS Fabricació i transformació de pro-

ductes de vidre:
a) Química.
b) Tecnologia industrial.

ANNEX 4

Sol·licitud de reconeixement de necessitats
específiques a efectes de les proves d’ac-
cés als cicles formatius de formació profes-
sional específica.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que he fet la inscripció a les proves

d’accés a cicles formatius de grau (grau
mitjà o superior (en cas de cicle de grau
superior cal indicar quin cicle) per a l’any
(any).

2. Que tinc una disminució legalment re-
coneguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Certificat del Centre d’Atenció al Dis-
minuït del Departament de Benestar i Famí-
lia o equivalent, i certificat d’un organisme
acreditat descriptiu de la disminució o tras-
torn.

c) Documentació justificativa de les mo-
dificacions i adaptacions curriculars en els
últims estudis cursats en el sistema educa-
tiu.

Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en

compte a l’hora de fer la prova.
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(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General de Formació Professio-

nal i Educació Permanent
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

ANNEX 5

Sol·licitud d’exempció de la part comuna de
la prova d’accés als cicles formatius de grau
superior per (marqueu una x davant de l’op-
ció adient):

Haver superat totalment la prova d’accés
a la universitat per a majors de 25 anys.

Haver superat amb anterioritat la prova
d’accés a cicles formatius de grau superior
de formació professional específica.

Haver superat les proves d’accés de ca-
ràcter general a cicles formatius de grau
superior del règim especial d’arts plàstiques
i disseny.

Haver superat les proves d’accés de ca-
ràcter general a cicles formatius de grau
superior d’ensenyaments del règim especi-
al d’esports, sempre que es compleixin al-
gun dels requisits del punt 13.2.1 de la
Resolució de 13 de febrer de 2006, per la
qual es convoquen proves d’accés als ci-
cles formatius de grau mitjà i de grau supe-
rior de formació professional específica, cor-
responents a l’any 2006.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que he superat la prova (descripció de

la prova que correspongui) per als (estudis
o cicle formatiu de grau superior) de (nom
dels estudis) en la convocatòria de (dia) de
(mes) de (any).

Que adjunto a la sol·licitud els següents
documents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Fotocòpia del certificat acreditatiu
d’haver superat la prova (que correspongui)
expedit per (emissor del certificat).

c) En cas d’haver superat la prova d’ac-
cés de caràcter general a cicles formatius
de grau superior d’ensenyaments del règim
especial d’esports, la documentació acre-
ditativa de que es compleixin algun dels
requisits del punt 13.2.1 de la Resolució de
13 de febrer de 2006, per la qual es convo-
quen proves d’accés als cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior de formació
professional específica, corresponents a
l’any 2006.

Per això,

Demano:
Que se’m reconegui l’exempció de les

proves d’accés al/s cicle/s formatiu/s se-
güent/s: (cicle/s).

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
(Centre on es farà la prova)
(Adreça)
(Codi) (Població)

ANNEX 6

Sol·licitud d’exempció de la part específica
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional, per
experiència laboral, experiència esportiva o
de voluntariat.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que tinc el requisit d’experiència que

assenyalo, relacionada amb el cicle forma-
tiu que vull cursar:

a) Mínim d’un any d’experiència laboral,
a jornada completa, o el temps proporcio-
nal en cas de jornada reduïda, amb una
categoria professional igual o superior a la
que correspon al cicle formatiu de grau
superior (en general, oficial de 2a i de 1a),
reconeguda oficialment (grup de cotització).

b) Mínim de tres anys d’experiència la-
boral a jornada completa, o el temps pro-
porcional en cas de jornada reduïda, dins
del mateix grup professional, si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització)
és inferior.

c) Experiència laboral en diverses cate-
gories professionals equivalent a les dues
anteriors.

d) Mínim d’un any d’experiència esporti-
va en l’entrenament o la direcció d’equips
esportius o altres activitats relacionades.

e) Mínim d’un any en tasques de volun-
tariat relacionades amb el cicle formatiu de
la família de serveis socioculturals i a la
comunitat respecte del qual es demana
l’exempció.

2. Que, per tal d’acreditar aquesta expe-
riència, adjunto a la sol·licitud els següents
documents:

Fotocòpia del DNI o document d’identifi-
cació equivalent, en tots els casos.

Si es demana l’exempció per experiència
laboral:

a) Certificat o justificant de cotització, on
consti: l’empresa, el grup de cotització i el
període d’alta, expedit per:

La Tresoreria General de la Seguretat So-
cial (informe de vida laboral) o la Mutualitat
Laboral.

b) En cas de les persones funcionàries:
full de serveis o certificat de l’administració
corresponent.

c) Certificat d’empresa o empreses, on
consti, de forma detallada, les tasques o ac-
tivitats que he realitzat, relacionades amb
els/s cicles/s formatiu/s pel/s qual/s dema-
no l’exempció.

En cas de no poder aportar aquest cer-
tificat, les persones assalariades poden
presentar fotocòpia del/s contracte/s, nò-
mina/es o altres documents, sempre i quan
continguin la informació suficient per poder
valorar el tipus i nivell de les tasques realit-
zades. Les persones del règim especial de
treballadors autònoms poden presentar una
declaració jurada on consti detalladament
el tipus de tasques o activitats realitzades.

Si es demana l’exempció, per experièn-
cia esportiva, per a l’accés al cicle formatiu

d’animació d’activitats físiques i esportives:
Certificat on consti el número d’identifi-

cació fiscal de l’entitat legalment constitu-
ïda, les activitats realitzades i el temps de
dedicació, que justifiquin un mínim d’un any
en l’entrenament o la direcció d’equips es-
portius o altres activitats relacionades.

Si es demana l’exempció, per voluntari-
at, per a l’accés al/s cicle/s formatius de la
família de serveis socioculturals i a la co-
munitat:

Certificat de l’entitat on consti el número
d’identificació fiscal de l’entitat legalment
constituïda, les activitats realitzades i el
temps de dedicació, que justifiquin un mí-
nim d’un any en tasques de voluntariat re-
lacionades amb el cicle formatiu respecte
del qual es demana l’exempció, i realitza-
des en entitats que tinguin com a finalitat
activitats socioculturals, socioeducatives o
del lleure.

3. Que no posseeixo els requisits acadè-
mics per accedir als cicles formatius de grau
superior.

4. Declaro que les dades i la documen-
tació que aporto són certes.

Per això,

Demano:
Que se m’atorgui l’exempció de la part

específica de la prova d’accés, en la con-
vocatòria de 2006, al/s cicle/s formatiu/s
de grau superior següent/s: (nom del/s
cicle/s).

(Població), (dia) de (mes) de (any)
(Signatura)
Direcció General de Formació Professio-

nal i Educació Permanent
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

ANNEX 7

Sol·licitud d’exempció de la part específica
de la prova d’accés per haver acreditat, com
a mínim, una unitat de competència, o tots
els crèdits associats a una unitat de com-
petència en les proves d’obtenció del títol
de tècnic superior de formació professional.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que mitjançant la realització de les pro-

ves per a l’obtenció del títol de tècnic supe-
rior del cicle (nom de cicle) a l’IES (nom de
l’IES) municipi (nom del municipi) he acredi-
tat una unitat de competència, o tots els
crèdits associats a una unitat de competèn-
cia, del cicle formatiu esmentat.

2. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Certificat de superació de crèdits o cer-
tificat d’acreditació de la/les unitat/s de
competència corresponents expedit a par-
tir de la realització de les proves per a l’ob-
tenció del títol de tècnic superior (document
original o fotocòpia compulsada).
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Per això,

Demano:
Que se m’atorgui l’exempció de la part

específica de la prova d’accés, en la con-
vocatòria de 2006, al cicle formatiu de grau
superior de (nom del cicle)

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General de Formació Professio-

nal i Educació Permanent
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

ANNEX 8

Sol·licitud d’exempció total de la prova d’ac-
cés als cicles formatius de grau superior de
formació professional per haver superat la

prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que he superat la prova d’accés a la

universitat per a majors de 25 anys expedi-
da per als estudis de (nom dels estudis).

2. Que adjunto a la sol·licitud els se-
güents documents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Certificat acreditatiu d’haver superat la

prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys expedit per la facultat o escola
universitària corresponent (document origi-
nal o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:
Que se m’atorgui l’exempció de la prova

d’accés al/s cicle/s formatiu/s següent/s:
(cicles).

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General de Formació Professio-

nal i Educació Permanent
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

(06.040.184)


