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RESOLUCIÓ EDU/3041/2006, de 24
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació infantil Pessigolles, de
Castelldefels.

per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació infantil Pessigolles, de Castelldefels,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar des 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 públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Sant Feliu de Llobregat, 24 d’agost de 2006

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització d’obertura d’un centre d’educació
infantil de primer cicle, presentada pel promotor, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
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P . D . (Resolució EDU/2065/2006,
DOGC de 22.6.2006)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia
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ANNEX

Sant Feliu de Llobregat, 25 d’agost de 2006

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Codi: 08065809.
Denominació: Pessigolles.
Adreça: c. Antonio Machado, 35, baixos.
Titular: Alenveiss, SL.
NIF: B63668321.
S’autoritza l’obertura del centre d’educació infantil Pessigolles, de Castelldefels, amb
efectes a partir del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 6 unitats amb capacitat per a 84 llocs escolars.
(06.206.108)

RESOLUCIÓ EDU/3042/2006, de 25
d’agost, de modificació de la Resolució
EDC/165/2006, de 16 de gener, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Cetnes,
de Castelldefels.
Per la Resolució EDC/165/2006, de 16 de
gener, es va autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Cetnes, de Castelldefels, codi 08060708
(DOGC núm. 4566, de 6.2.2006).
Atès que s’ha observat una errada a l’annex de la Resolució esmentada, i d’acord
amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:
—1 Modificar l’annex de la Resolució EDC/
165/2006, de 16 de gener, en el sentit següent:
1.1 El primer paràgraf de l’annex queda
redactat de la manera següent:
“S’autoritza la supressió dels ensenyaments del cicle formatiu de grau superior
desenvolupament de productes electrònics
de la família d’electricitat i electrònica amb
2 grups i capacitat per a 40 llocs escolars,
d’acord amb el calendari següent:
”A la fi del curs 2004-2005 es reduirà el
1r curs del CFPS desenvolupament de productes electrònics.
”A la fi del curs 2005-2006 es reduirà el
2n curs del CFPS desenvolupament de productes electrònics.”
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia
(06.208.168)

RESOLUCIÓ EDU/3052/2006, de 18 de setembre, de modificació de la Resolució EDU/
2714/2006, de 13 de juliol, per la qual
s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de beques i ajuts postdoctorals dins el
programa Beatriu de Pinós (DOGC núm.
4705, pàg. 37116, de 25.8.2006).
De conformitat amb el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en relació amb el règim jurídic
de les subvencions i transferències de la
Generalitat de Catalunya, i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions;
Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR);
Atesa la Resolució EDU/2714/2006, de 13
de juliol, per la qual s’aproven les bases i
s’obre la convocatòria de beques i ajuts
postdoctorals dins el programa Beatriu de
Pinós, i vist que s’ha detectat la necessitat
de procedir a la modificació dels termes de
la convocatòria;
Atès que l’article 11 dels Estatuts de
l’Agència, aprovats per Decret del Govern
de la Generalitat d’11 de juny de 2002, disposa que correspon al Consell de Direcció
aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com també la seva resolució, i que
aquestes facultats van ser delegades al
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca (CEAR), amb data 5 de desembre de 2002,

Resolc:
Modificar la base 7, dins la modalitat B2,
de l’annex de la Resolució EDU/2714/2006,
de 13 de juliol, en relació amb el termini per
presentar les sol·licituds que queda redactada de la manera següent:
“–7 Termini per presentar les sol·licituds
”7.1 El termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 de setembre de 2006
fins al 26 d’octubre de 2006.”

Disposició final
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs de reposició davant el
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
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de Recerca, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà del dia de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya; o bé recurs contenciós administratiu directament davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que preveuen 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 18 de setembre de 2006
Xavier Testar i Ymbert
President de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca
(06.262.095)

RESOLUCIÓ EDU/3090/2006, de 28
d’agost, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
d’educació infantil de primer cicle Sant Jordi,
de Reus.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre d’educació infantil de primer cicle Sant Jordi, en petició de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura, per canvi de titularitat, del
centre d’educació infantil de primer cicle
Sant Jordi, en els termes s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
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 arts 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Tarragona, 28 d’agost de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Zacarias Henar Moros
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX
COMARCA DEL BAIX CAMP

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus.
Codi: 43007907.
Denominació: Sant Jordi.
Adreça: c. Cervantes, número 41.
Titular: Associació de Pares d’Alumnes de
l’Escola Bressol Sant Jordi.
NIF: G43067131.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Montserrat Corbella Redon, NIF
39840081X.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle, amb capacitat màxima per a 62 llocs escolars.
(06.212.125)

RESOLUCIÓ EDU/3091/2006, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 19 de juliol de 2006, del recurs de reposició interposat per la titularitat
del centre docent privat concertat Carles
Riba, de Barcelona, contra la Resolució
EDC/640/2006, de 14 de març.
Per la Resolució EDC/640/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments
d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va denegar al centre Carles Riba,
amb codi 08063497, l’accés al règim general de concerts educatius per a 3 unitats de
segon cicle d’educació infantil, a comptar
des de l’inici del curs escolar 2006-2007.
Contra aquesta Resolució, el centre
Carles Riba va interposar un recurs de reposició, pel qual sol·licitava 1 unitat de primer curs de segon cicle d’educació infantil,
que s’ha estimat per la Resolució de 19 de
juliol de 2006.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Carles Riba, de Barcelona, amb codi
08063497, contra la Resolució EDC/640/
2006, de 14 de març, per la qual es resolen
les sol·licituds de centres docents privats per
acollir-se al règim de concerts educatius, per
als ensenyaments d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al regim general dels concerts educatius per a 1
unitat de primer curs de segon cicle d’educació infantil, per al curs 2006-2007.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, 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.
Barcelona, 19 de setembre de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.261.022)

RESOLUCIÓ EDU/3087/206, de 12 de setembre, per la qual es designa el director
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.
L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya té com a objectiu
l’avaluació, l’acreditació i la certificació de
la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels
centres d’ensenyament superior de Catalunya.
De conformitat amb l’article 143.2 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, el director o directora de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és designat per la
persona titular del departament competent
en matèria d’universitats, un cop escoltat el
Consell de Direcció.
És per això que, un cop escoltat el Consell de Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,

Resolc:
Designar el senyor Javier Bará i Temes director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Barcelona,12 de setembre de 2006

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 19
de juliol de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.248.088)
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RESOLUCIÓ EDU/3120/2006, de 22 de setembre, per la qual s’obre convocatòria
específica per a l’acreditació de competències referides al cicle formatiu de grau mitjà
de formació professional d’atenció sociosanitària per a l’any 2006.
La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny,
de les qualificacions i de la formació professional, estableix a l’article 8 que els títols
de formació professional acrediten les qualificacions professionals corresponents, i que
el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació
s’acreditaran i s’avaluaran, parcialment o
total, amb la finalitat d’obtenir el títol o certificat corresponent.
El Reial decret 942/2003, de 18 de juliol,
determina les condicions bàsiques que han
de reunir les proves per a l’obtenció dels
títols de tècnic i tècnic superior de formació
professional específica. L’article 2 estableix
que les administracions educatives convocaran les proves esmentades.
El Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, estableix a l’article 1.2
que l’Institut és l’òrgan tècnic encarregat de
definir i proposar, per a l’àmbit de Catalunya,
un sistema integrat de qualificacions i formació professional, del qual formen part,
segons l’article 2.2, els requisits i els procediments per poder reconèixer i, si s’escau,
avaluar les competències professionals adquirides en la formació professional específica, o mitjançant l’experiència professional.
Mitjançant la Resolució EDC/3355/2005,
de 21 de novembre, es va convocar la realització de les proves per a l’obtenció dels
títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional específica. Aquesta Resolució preveu
a l’apartat 21 que es podran dur a terme
convocatòries específiques d’acreditació de
les competències referides a títols de formació professional, derivades bé d’acords
o convenis que pugui subscriure el Departament d’Educació i Universitats, bé d’accions de requalificació, readaptació o reinserció de col·lectius específics.
Mitjançant el Reial decret 496/2003, de 2
de maig, es va establir el títol de tècnic en
atenció sociosanitària i els corresponents
ensenyaments mínims, i el Decret 104/2005,
de 31 de maig, va establir el currículum del
cicle formatiu de grau mitjà d’atenció sociosanitària.
D’altra banda, en data 1 de març de 2006
es va signar un Acord de col·laboració entre el Departament d’Educació i Universitats,
el Departament de Benestar i Família, i
l’Ajuntament de Barcelona, per dur a terme
una actuació-pilot orientada a l’acreditació
de competències referides al cicle formatiu
de grau mitjà de formació professional
d’atenció sociosanitària.
En aquest sentit, convé que les persones
que es dediquen a diari a l’atenció directa
de persones dependents en els seus domicilis, amb prou experiència professional,
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però mancades de la qualificació adequada
per exercir la seva activitat professional,
puguin veure acreditades les seves competències professionals obtingudes a través de
l’experiència i l’aprenentatge professionals.
Per tot això,

Resolc:
—1 Objectiu
Obrir convocatòria específica d’acreditació de competències referides al cicle formatiu de grau mitjà de formació professional d’atenció sociosanitària, per a l’any
2006.
—2 Àmbit d’aplicació
Aquesta convocatòria es destina exclusivament a totes aquelles persones que es
troben incloses dins d’algun dels col·lectius
següents:
a) Col·lectiu A: professionals que, per la
seva experiència en l’àmbit de l’atenció domiciliària i la seva formació, es troben en una
situació adequada per participar l’any 2006
en el procés d’acreditació de les unitats de
competència del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció sociosanitària que es detallen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.
b) Col·lectiu B: professionals que, amb
caràcter general, per la seva experiència
professional en l’àmbit de l’atenció domiciliària, i en cas de rebre una acció formativa
prèvia, es podrien trobar en situació adequada per participar, l’any 2007, en el procés d’acreditació de les unitats de competència que es detallen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
El número màxim de participació per a
cada col·lectiu serà de 100 persones.
—3 Requisits i procediment
3.1 Totes les persones que vulguin participar hauran de reunir un d’aquests dos
requisits:
a) Una experiència mínima de dos anys
en el sector productiu relacionat amb el cicle
formatiu del qual volen acreditar les unitats
de competència, desenvolupant activitats
professionals de l’àmbit de treball del cicle
formatiu. Als efectes de comprovar aquest
requisit, es tindran en compte els sectors i
les activitats d’empresa previstes en el camp
professional del currículum del cicle formatiu regulat pel Decret corresponent.
b) Formació acabada, relacionada amb el
sector productiu i/o competència del referent.
3.2 Totes les persones dels col·lectius
A i B seran proposades per l’Ajuntament de
Barcelona d’entre les persones que fan
l’atenció directa a les persones dependents
en el domicili.
3.3 Procediment a seguir:
a) Col·lectiu A: seguirà la fase d’avaluació per acreditar les competències professionals.
b) Col·lectiu B: farà únicament la fase
d’orientació, sens perjudici que, de manera
excepcional, la Comissió Avaluadora pugui
proposar a aquells aspirants que demostrin
tenir assumides suficientment les competències professionals, el seguiment de la fase
d’avaluació dins d’aquesta mateixa convocatòria.

—4 Inscripció
4.1 El procés d’acreditació de les competències professionals es compon de dues
fases consecutives; la fase d’orientació i
assessorament, en la qual s’informa, s’assessora i s’acompanya la persona aspirant
al llarg del procés, i la fase d’avaluació, en
la qual s’evidencien les competències que
posseeix la persona aspirant.
4.2 Inscripció a la fase d’orientació del
procés d’acreditació de les competències
professionals
4.2.1 Les persones interessades han de
presentar la sol·licitud, que està disponible
a la pàgina web http://www.gencat.net/educacioiuniversitats en el centre IES Salvador
Seguí, de Barcelona, c. Santander, 7-9, CP
08020, telèfon 93.314.20.41, amb l’ingrés
previ de la taxa vigent.
4.2.2 La fase d’orientació es durà a terme en les instal·lacions de l’IES Salvador
Seguí, de Barcelona. Si el nombre de persones participants ho fa aconsellable també es podran fer servir altres instal·lacions,
situades dins del municipi de Barcelona, la
qual cosa s’informarà oportunament i amb
antelació suficient en el tauler d’anuncis de
l’IES Salvador Seguí.
4.2.3 Un cop feta la fase d’orientació,
l’IES Salvador Seguí lliurarà a les persones
que l’hagin seguit un certificat d’acord amb
el model que consta en l’annex 2 d’aquesta
Resolució.
4.2.4 El col·lectiu B realitzarà la fase d’orientació i assessorament, que acabarà amb
la descripció del seu perfil i les recomanacions per seguir un itinerari formatiu de
millora professional.
4.3 Inscripció a la fase d’avaluació del
procés d’acreditació de les competències
professionals
4.3.1 Les persones interessades han de
presentar la sol·licitud d’inscripció, la qual
està disponible a la pàgina web http://
www.gencat.net/educacioiuniversitats, amb
l’ingrés previ de la taxa vigent.
En la sol·licitud han d’indicar la unitat o
unitats de competència de les quals volen
ser acreditades, i abonar només les taxes
corresponents a aquestes unitats de competència.
La sol·licitud s’ha de presentar al mateix
centre on es va presentar la sol·licitud per
a l’orientació, l’IES Salvador Seguí, de
Barcelona, c. Santander, 7-9, CP 08020,
telèfon 93.314.20.41.
4.3.2 La fase d’avaluació es durà a terme en les instal·lacions de l’IES Salvador
Seguí, de Barcelona. Si el nombre de persones participants ho fa aconsellable també es podran fer servir altres instal·lacions,
situades dins del municipi de Barcelona, la
qual cosa s’informarà oportunament i amb
antelació suficient en el tauler d’anuncis de
l’IES Salvador Seguí.
4.3.3 El col·lectiu A, a l’inici de la fase
d’avaluació, haurà de presentar el Dossier
de competències degudament emplenat, i
els documents d’evidències indirectes que
estimin adients, juntament amb l’informe
realitzat per l’equip tècnic de l’Ajuntament
de Barcelona i/o Departament de Benestar
i Família, que haurà atès a aquest col·lectiu
en la fase prèvia.
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4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document identificatiu equivalent.
b) Per acreditar l’experiència laboral de
les persones assalariades:
Certificat de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, on consti l’empresa, el
grup i el període de cotització i certificat de
l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de
les activitats.
c) Per acreditar l’experiència laboral de
les persones autònomes:
Certificat de la Tresoreria General de la
Seguretat Social o de la mutualitat laboral
que correspongui.
La liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la
declaració censal del Ministeri d’Hisenda, on
consta la descripció, el tipus i el grup de
l’activitat.
d) La trajectòria formativa i professional,
d’acord amb el model de l’annex 3.
e) Document justificatiu del pagament de
la taxa corresponent o l’exempció.
4.5 La inscripció està subjecta al pagament de la taxa vigent.
—5 Calendari del procés per al col·lectiu
A
5.1 Informació i orientació prèvia: del 2
al 6 d’octubre de 2006, per a les persones
que desitgin rebre una informació més detallada del procés.
5.2 Inscripció a la fase d’avaluació: del
2 al 6 d’octubre de 2006.
5.3 Desenvolupament de la fase d’avaluació:
a) Inici: 18 d’octubre de 2006.
b) Publicació de la llista provisional de resultats: 11 de desembre de 2006.
c) Període de reclamacions: de l’11 al 13
de desembre de 2006, ambdós inclosos.
d) Publicació de la llista definitiva de resultats: 15 de desembre de 2006.
—6 Calendari del procés per al col·lectiu
B
6.1 Informació i orientació prèvia: del 2
al 6 d’octubre de 2006, per a les persones
que desitgin rebre una informació més detallada del procés.
6.2 Inscripció a la fase d’orientació i assessorament: del 2 al 6 d’octubre del 2006.
6.3 Desenvolupament de la fase d’orientació: del 18 d’octubre al 15 de desembre de 2006.
—7 Comissions d’avaluació
7.1 Tant la fase d’orientació i assessorament com la d’avaluació de les competències professionals, seran realitzades per
les comissions avaluadores que es constitueixin, d’acord amb les instruccions de la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent del Departament
d’Educació i Universitats.
7.2 El director general de Formació Professional i Educació Permanent nomenarà
les comissions avaluadores necessàries en
cada cas per desenvolupar el procés d’acreditació de les competències.
7.3 Les comissions avaluadores organitzaran, desenvoluparan i faran el seguiment
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del procés d’acreditació de les unitats de
competència, determinaran la ubicació física per realitzar les actuacions i valoraran i
qualificaran els resultats obtinguts. La valoració final de l’acreditació de les competències es farà constar en una acta que hauran
de signar tots els membres de la comissió,
la qual es custodiarà a la secretaria del
centre. Les comissions avaluadores actuaran d’acord amb les disposicions d’aquesta Resolució i amb les instruccions que emeti
la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.
7.4 El subdirector general de la Inspecció nomenarà els inspectors o inspectores
que calguin, preferentment de l’àrea de formació professional, per supervisar i assessorar la realització del procés. L’inspector
o inspectora emetrà un informe sobre el
desenvolupament de la convocatòria, el
qual es trametrà pel director o directora
dels serveis territorials al director general
de Formació Professional i Educació Permanent.
7.5 Les comissions d’avaluació estan
incloses dins de la categoria tercera, als
efectes que preveu el Decret 201/1993, de
27 de juliol, de modificació del Decret 337/
1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis
a la Generalitat de Catalunya, i de revisió
dels imports de determinades indemnitzacions.
—8 Activitats per acreditar les competències professionals
8.1 L’acreditació de les competències
professionals es farà en relació amb les
unitats de competència detallades a l’annex
1 d’aquesta Resolució.
8.2 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent definirà
les activitats i determinarà les proves per a
aquesta convocatòria, tenint en compte la
competència general, les competències
professionals i les capacitats clau del currículum que estableix el decret corresponent
als diferents cicles formatius.
8.3 La comissió avaluadora decidirà i
farà públiques les activitats i les proves que
es realitzaran per a cada unitat de competència que calgui acreditar, els criteris per
obtenir l’acreditació i el caràcter eliminatori,
si s’escau, de les fases i proves.
—9 Normes de prevenció, protecció i seguretat
L’incompliment greu, per part de la persona aspirant, de les normes de prevenció,
protecció i seguretat que s’hagin d’aplicar
a les proves en provocarà la interrupció i la
valoració negativa.

cicle formatiu s’hauran de presentar per
escrit, al registre del centre d’inscripció entre
l’11 i el 13 de desembre de 2006. La comissió avaluadora es reunirà per examinarles i resoldre-les, i en publicarà el resultat.
D’aquesta reunió se n’estendrà l’acta corresponent.
11.2 Les persones que hagin fet una reclamació podran reiterar-la davant la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, per mitjà d’un escrit
presentat a la direcció del centre d’inscripció, en el termini de cinc dies hàbils des de
l’endemà de publicar-se la resolució de les
reclamacions per part de la comissió d’avaluació. El centre hi adjuntarà una còpia de
l’expedient de la persona sol·licitant i l’enviarà al servei territorial. La Inspecció
n’emetrà l’informe corresponent, que trametrà a la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent juntament amb l’expedient de la persona aspirant.
—12 Titulació, acreditació i registre
12.1 L’avaluació positiva d’una unitat
de competència comporta el dret a l’obtenció d’un certificat d’acreditació segons
el model de l’annex 4 d’aquesta Resolució.
12.2 El registre i l’acreditació de les unitats de competència reconegudes i dels títols es faran d’acord amb el procediment
establert en el Decret 60/1997, de 4 de
març, de creació i regulació del Registre de
títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitats, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial 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 qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 22 de setembre de 2006
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX 1

—10 Convalidacions i exempcions
Les persones inscrites que obtinguin
l’acreditació de determinades unitats de
competència estaran exemptes de realitzar,
si es presenten en les convocatòries de les
proves d’obtenció directa del títol de tècnic
en atenció sociosanitària, les proves corresponents als mòduls i crèdits associats, que
seran qualificats com a “exempt”.

Unitats de Competència del cicle formatiu
de grau mitjà d’atenció sociosanitària

—11 Reclamacions
11.1 Les reclamacions contra els resultats de l’acreditació de les competències
professionals i de l’avaluació dels crèdits del

Unitat de Competència 4 (UC-4): desenvolupar les activitats relacionades amb la
gestió i funcionament de la unitat convivencial.

Unitat de Competència 2 (UC-2): desenvolupar intervencions d’atenció física a les persones amb necessitats específiques.
Unitat de Competència 3 (UC-3): desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial a
persones amb necessitats específiques.
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ANNEX 2
Certificat d’haver realitzat la fase d’orientació del procés d’acreditació de les competències professionals
(identificació de l’IES Salvador Seguí de
Barcelona).
En/Na (nom i cognoms) amb DNI (número), com a secretari/ària del centre (identificació del centre)
Certifico:
Que (nom i cognoms), amb DNI (número), ha seguit la fase d’orientació del procés
d’acreditació de les competències professionals relativa al cicle formatiu de grau mitjà
d’atenció sociosanitària, convocada per la
Resolució EDU/3120/2006, de 22 de setembre, per la qual s’obre convocatòria específica per a l’acreditació de competències
referides al cicle formatiu de grau mitjà de
formació professional d’atenció sociosanitària per a l’any 2006.
Lloc i data
El/La secretari/ària de la Comissió avaluadora (nom, cognoms i signatura)
Vist i plau
El/La president/a de la Comissió avaluadora (nom, cognoms i signatura)
Aquest certificat permet inscriure’s a les
proves d’avaluació de les unitats de competència de l’esmentat cicle formatiu, convocades dins del termini de dos anys a partir
de la data de la seva expedició

ANNEX 3
Model de trajectòria laboral i formativa
a) Dades de la persona aspirant
Nom i cognoms:
DNI:
Família professional:
Referent (Nom del cicle formatiu):
b) Trajectòria laboral
Indiqueu, en ordre cronològic invers, els
llocs de treball desenvolupats que estiguin
directament relacionats amb les unitats de
competència per a les que es sol·licita l’acreditació (descripció del lloc de treball, temps
que s’ha ocupat, nom i activitat de l’empresa).
c) Trajectòria formativa
Indiqueu, en ordre cronològic invers, la
formació rebuda (cursos, seminaris, jornades, cursets, i altres) relacionada de forma
directa amb les unitats de competència per
a les que es sol·licita l’acreditació (descripció de la formació, durada, nom del centre
i possessió o no d’un títol o certificat).
Lloc, data i signatura

ANNEX 4
Model d’acreditació d’unitats de competència
Certificat d’acreditació d’unitats de competència del cicle formatiu de tècnic en atenció sociosanitària, d’acord amb la Resolu-

Full de disposicions i actes administratius

ció EDU/3120/2006, de 22 de setembre, per
la qual s’obre convocatòria específica
d’acreditació de competències referides al
cicle formatiu de grau mitjà de formació professional d’atenció sociosanitària per a l’any
2006.
(identificació de l’IES Salvador Seguí de
Barcelona).
En/Na (nom i cognoms) amb DNI (número), com a secretari/ària del centre (identificació del centre)
Certifico:
Que (nom i cognoms), amb DNI (número), inscrit/a al procés per a l’acreditació de
les unitats de competència del cicle formatiu de grau mitjà de la formació professional
específica d’atenció sociosanitària, regulat
pel Reial decret 496/2003 i pel Decret 104/
2005, en l’IES Salvador Seguí, ha obtingut
l’acreditació de les unitats de competència
següents:

termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 18 de setembre de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

Codi (codi unitat competència)
Unitat de competència: (descripció unitat
de competència)

ANNEX

I perquè així consti, signo aquest certificat a (lloc), a (data)

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08057461.
Denominació: Escola de Música Liceu.
Adreça: pl. Urquinaona, 11.
Altres adreces: pg. Bonanova, 35.
Titular: Associació Conservatori Superior de
Música del Liceu-Conservatori de Catalunya.
NIF: G08458150.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Fundació Conservatori del
Liceu, amb NIF G58460569, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Escola de música, amb una capacitat simultània per a 60 llocs escolars a la seu de
la pl. Urquinaona, 11, i 110 llocs escolars a
la seu del pg. Bonanova, 35.

El/La secretari/ària (nom, cognoms i signatura)
Vist i plau
El/La director/a (nom, cognoms i signatura)
(06.264.138)

RESOLUCIÓ EDU/3135/2006, de 18 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de l’escola
de música de titularitat privada Escola de
Música Liceu, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular de l’escola de música de titularitat
privada Escola de Música Liceu, de Barcelona, en petició d’autorització de modificació de l’autorització d’obertura per canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de l’escola de música de
titularitat privada Escola de Música Liceu,
de Barcelona, per canvi de titularitat, en els
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(06.261.019)

RESOLUCIÓ EDU/3136/2006, de 18 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre de
grau mitjà de música de titularitat privada
Centre Autoritzat de Grau Mitjà de Música
Liceu, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre de grau mitjà de música de
titularitat privada Centre Autoritzat de Grau
Mitjà de Música Liceu, de Barcelona, en
petició d’autorització de modificació de l’autorització d’obertura, per canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
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2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre de grau mitjà de
música de titularitat privada Centre Autoritzat de Grau Mitjà de Música Liceu, de
Barcelona, per canvi de titularitat, en els
termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 18 de setembre de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08057311.
Denominació: Centre Autoritzat de Grau Mitjà de Música Liceu
Adreça: pl. Urquinaona, 11.
Titular: Associació Conservatori Superior de
Música del Liceu-Conservatori de Catalunya.
NIF: G08458150.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Fundació Conservatori del
Liceu, amb NIF G58460569, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Centre autoritzat de grau mitjà de música
amb una capacitat simultània per a 180 llocs
escolars.
(06.261.020)

RESOLUCIÓ EDU/3137/2006, de 19 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre de
grau superior de música de titularitat privada Centre Autoritzat de Grau Superior de
Música Liceu, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
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Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre de grau superior de música de titularitat privada Centre Autoritzat de
Grau Superior de Música Liceu, de Barcelona, en petició d’autorització de modificació de l’autorització d’obertura per canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
i el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual
es regulen les escoles de música i dansa,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre de grau superior de música de titularitat privada Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu,
de Barcelona, per canvi de titularitat, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 19 de setembre de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Codi: 08038405.
Denominació: Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu
Adreça: la Rambla, 63.
Titular: Associació Conservatori Superior de
Música del Liceu-Conservatori de Catalunya.
NIF: G08458150.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Fundació Conservatori del
Liceu, amb NIF G58460569, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Centre autoritzat de grau superior de música amb una capacitat simultània per a 240
llocs escolars.

RESOLUCIÓ EDU/3138/2006, de 19 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Sagrada Família, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Sagrada
Família, de Barcelona, en petició d’ampliació d’unitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

ANNEX

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrada Família, de Barcelona, per ampliació
d’unitats de l’etapa d’educació primària, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.

Barcelona, 19 de setembre de 2006
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.261.021)

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

COMARCA DEL BARCELONÈS

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08007494.
Denominació: Sagrada Família.
Adreça: c. Arquímides, 60-68.
Titular: Patronat Casa Asil Sant Andreu de
Palomar.
NIF: G08514978
S’autoritza l’ampliació de 6 unitats de
l’etapa d’educació primària, amb capacitat
per a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre:
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:
Educació infantil: 9 unitats de segon cicle amb capacitat per a 225 llocs escolars.
Educació primària: 18 unitats amb capacitat per a 450 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a
210 llocs escolars de les modalitats d’humanitats i ciències socials, i de ciències i
tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 6 unitats amb capacitat per a 210
llocs escolars de les modalitats d’humanitats i ciències socials, de ciències de la naturalesa i la salut, i de tecnologia.
(06.261.023)
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