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brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Núria-Gavà, de Gavà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel representant
d’Acadèmia Núria, SL, en petició de canvi
de denominació específica del centre do-
cent privat Núria-Gavà, de Gavà, es va ins-
truir l’expedient corresponent.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora 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’autorit-
zació d’obertura, per canvi de la denomina-
ció específica, del centre docent privat
Núria-Gavà, de Gavà, amb codi 08031976.

La nova denominació específica és Aca-
dèmia Núria.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 27 de febrer de 2007

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

Jaume Graells i Veguin
Director dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

(07.044.244)

RESOLUCIÓ EDU/921/2007, de 27 de fe-
brer, per la qual s’autoritza l’obertura de la
llar d’infants privada La Papallona, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorit-
zació d’obertura d’un centre d’educació
infantil de primer cicle, presentada pel re-
presentant del promotor, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
privada La Papallona, de Reus, en els ter-
mes següents:

Comarca: Baix Camp.
Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Reus.

Codi: 43011005.
Denominació genèrica: llar d’infants priva-
da.
Denominació específica: La Papallona.
Adreça: c. Bernat Metge, 10.
Titular: Esteve & Faiget, SL.
NIF: B43837475.

Aquesta autorització té efectes des de
l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 3 uni-
tats amb capacitat per a 41 llocs escolars.

A aquest centre li són d’aplicació les pre-
visions del Decret 282/2006, de 4 de juliol,
pel qual es regulen el primer cicle de l’edu-
cació infantil i els requisits del centres.

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

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

Així mateix, previ al recurs contenciós ad-
ministratiu, poden interposar recurs de re-
posició davant l’òrgan que ha dictat l’acte
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Tarragona, 27 de febrer de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006,
DOGC de 22.12.2006)

Zacarias Henar Moros
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

(07.044.243)

RESOLUCIÓ EDU/922/2007, de 5 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Joan XXIII, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel representant del titular del centre
docent privat Joan XXIII, de Tarragona, en
petició d’autorització d’ampliació d’unitats,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora 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 es-
colars de règim general; el Reial decret 1538/

2006, de 15 de desembre, pel qual s’esta-
bleix l’ordenació general de la formació pro-
fessional del sistema educatiu; l’annex V del
Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual
es desenvolupen determinats aspectes de
l’ordenació de la formació professional a
l’àmbit del sistema educatiu, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Joan XXIII, codi 43003151, de Tarragona,
per ampliació d’unitats, en els termes se-
güents:

Educació infantil de segon cicle: amplia-
ció de 6 a 9 unitats i de 150 a 225 llocs
escolars.

Educació primària: ampliació de 12 a 18
unitats i de 300 a 450 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: amplia-
ció de 8 a 12 unitats i de 240 a 360 llocs
escolars.

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

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

Tarragona, 5 de març de 2007

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

Zacarías Henar Moros
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
Educació infantil de primer cicle: 6 uni-

tats amb 82 llocs escolars.
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats

amb 225 llocs escolars.
Educació primària: 18 unitats amb 450

llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 12 uni-

tats amb 360 llocs escolars.
Batxillerat:
Humanitats i ciències socials: 2 unitats

amb 70 llocs escolars.
Ciències i tecnologia: 4 unitats amb 140

llocs escolars.

Formació professional:
Cicles formatius de grau mitjà: torn matí.
Gestió administrativa: 1 unitat amb 30

llocs escolars.
Comerç: 1 unitat amb 30 llocs escolars.
Instal·lacions i manteniment electromecà-

nic de maquinària i conducció de línies: 2
unitats amb 60 llocs escolars.
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Cicles formatius de grau superior: torn tar-
da.

Administració i finances: 2 unitats amb 60
llocs escolars.

Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat
amb 30 llocs escolars.

Instal·lacions electrotècniques: 2 unitats
amb 60 llocs escolars.

(07.057.013)

RESOLUCIÓ EDU/941/2007, de 26 de
març, de convocatòria de la prova especí-
fica d’accés al primer curs de grau mitjà/
professional d’ensenyaments de dansa per
al curs 2007-2008.

D’acord amb el que disposen la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
i el Decret 84/2000, de 8 de febrer, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular dels ense-
nyaments de dansa de grau mitjà i se’n
regula la prova d’accés, el Departament
d’Educació ha de convocar i organitzar la
prova específica d’accés al primer curs de
grau mitjà/professional per valorar la madu-
resa, els coneixements, les aptituds i les
habilitats específiques de les persones as-
pirants a seguir estudis de grau mitjà/pro-
fessional.

Amb aquesta finalitat, i per establir el pro-
cés de desenvolupament de la prova espe-
cífica d’accés al primer curs de grau mitjà/
professional d’ensenyaments de dansa en
la convocatòria de l’any 2007,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova específica d’accés al

primer curs del grau mitjà/professional d’en-
senyaments de dansa per al curs 2007-2008.

—2 Objectius
Els objectius de la prova específica d’ac-

cés seran:
a) Verificar la possessió d’aptituds i ha-

bilitats específiques per cursar amb aprofi-
tament ensenyaments de grau mitjà/profes-
sional de dansa en l’especialitat a la qual
s’opta.

b) Valorar la maduresa i capacitat per ini-
ciar els estudis de grau mitjà/professional
de dansa.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció, amb les dades

especificades a l’annex 1 d’aquesta Resolu-
ció i acompanyada d’una fotografia mida
carnet, caldrà presentar-la al centre on es vol
realitzar la prova del 10 al 20 d’abril de 2007.

Les persones aspirants que vulguin cur-
sar ensenyaments de grau mitjà/professio-
nal en un determinat centre públic o privat
autoritzat de grau mitjà/professional hauran
de formalitzar-hi la inscripció a la prova.

A l’annex 3 d’aquesta Resolució es deta-
llen els centres on es preveu realitzar la prova
específica d’accés.

—4 Nombre i composició de les comissi-
ons avaluadores

Les persones components de les comis-
sions avaluadores de la prova específica
d’accés seran nomenades per la Direcció

General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats. Cada comissió
estarà formada per:

a) Un inspector o inspectora del Depar-
tament d’Educació, o bé el director o la di-
rectora del centre on es realitza la prova,
que presidirà la comissió.

b) Quatre professors o professores, no-
menats a proposta de la direcció del centre
on es realitza la prova, que actuaran com a
secretari o secretària i vocals de la comis-
sió.

Per a l’avaluació d’apartats específics es
podrà requerir, amb caràcter consultiu, la
participació d’una persona titulada de l’es-
pecialitat corresponent. A aquest efecte, la
direcció del centre on es realitza la prova
farà les gestions oportunes que garanteixin
la presència de professorat de cada espe-
cialitat.

Durant la realització de les proves hauran
de ser-hi presents en tot moment, com a
mínim, tres components de la comissió
avaluadora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es podrà nomenar més d’una
comissió avaluadora a cada centre.

Les persones membres de la comissió
avaluadora podran comprovar la identitat de
cada aspirant.

Amb una antelació no inferior a un mes a
la realització de la prova, es donarà publici-
tat als noms de les persones membres de
la comissió avaluadora al tauler d’anuncis
del centre, als efectes del compliment del
que disposen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova específica d’accés al primer curs

de grau mitjà/professional constarà d’un
exercici amb quatre parts referides a les
assignatures de: a) dansa clàssica, b) dan-
sa creativa, c) música, d) dansa espanyola
o danses folklòriques.

L’exercici es referirà als objectius termi-
nals que consten al Decret 70/1995, de 7
de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular del grau elemental d’ensenya-
ments de dansa. La Direcció General d’En-
senyaments Profess ionals,  Art íst ics i
Especialitzats establirà els criteris per al
plantejament d’aquest exercici.

Amb una antelació no inferior a un mes a
la realització de la prova, el centre farà
públics els criteris d’avaluació i ponderaci-
ons de cadascuna de les parts de l’exerci-
ci, que prèviament s’hauran aprovat per la
Subdirecció General d’Ensenyaments Artís-
tics. Així mateix, detallarà el procés de des-
envolupament de la prova i el material que
ha d’aportar l’aspirant.

Cada part tindrà una qualificació pròpia,
de 0 a 10 punts.

La nota global s’especificarà en unitats,
dècimes i centèsimes, i s’obtindrà fent la
mitjana ponderada a partir dels resultats de
les quatre parts de l’exercici.

En el cas que entre les puntuacions mà-
xima i mínima del tribunal hi hagi una dife-
rència de 2 o més punts, es desestimaran
les dues puntuacions. Si en algun dels exer-
cicis s’obté una puntuació de 0 la prova
quedarà suspesa, independentment de les

puntuacions que s’hagin obtingut en la res-
ta d’exercicis.

Caldrà obtenir una qualificació igual o su-
perior a 5 per considerar la prova supera-
da. S’expedirà un certificat acreditatiu de
superació de la prova segons el model que
figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—6 Valoració de les condicions físiques
La valoració de les condicions físiques de

la persona aspirant per practicar la dansa
serà determinada i certificada pel servei
mèdic que indiqui el centre. En el procés de
determinació de la nota global, la comissió
avaluadora analitzarà i tindrà en compte
aquesta valoració, que en cap cas es farà
pública, tot i que a petició expressa els pares
podran obtenir-ne informació.

—7 Calendari i publicació del resultat
La prova específica d’accés al primer curs

es realitzarà a partir del 7 de juny de 2007
i fins al 22 de juny de 2007. Es realitzarà en
una o més jornades dividides en sessions
d’una durada màxima de tres hores.

Cada comissió avaluadora, amb una an-
telació mínima de 48 hores, farà públic el
dia en què s’inicia la primera prova, la data
de la publicació dels resultats provisionals,
el període per fer reclamacions i la data dels
resultats definitius. Aquests resultats cons-
taran en una acta, de la qual s’enviarà una
còpia a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats (Sub-
direcció General d’Ensenyaments Artístics).

Els resultats definitius de les proves s’hau-
ran de fer públics no més tard del 29 de
juny de 2007.

—8 Efectes i validesa de la prova
La validesa de la prova específica d’accés

al primer curs de grau mitjà/professional per
a l’ingrés en qualsevol centre que disposi de
places estarà limitada al curs 2007-2008.

L’admissió en un centre de les persones
que hagin superat la prova específica d’ac-
cés en un centre de Catalunya o de la resta
de l’Estat s’efectuarà d’acord amb el que
preveu la disposició per la qual s’aproven
les normes de preinscripció i matriculació.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre que sigui la seu de la
comissió avaluadora corresponent durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les, i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió.
Al peu de la llista de publicació del resul-

tat de les reclamacions s’hi indicaran el
termini i l’òrgan davant el qual es podrà
presentar reclamació.

9.2 La persona interessada podrà reite-
rar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ensenyaments Professionals, Artís-
tics i Especialitzats, per mitjà d’un escrit pre-
sentat als serveis territorials corresponents, a
través de la direcció del centre, en el termini
de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació del resultat de les reclamacions.
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El director o la directora trametrà als ser-
veis territorials les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-
mació i la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estu-
diat la reclamació, la còpia de les proves re-
alitzades per la persona aspirant i qualsevol
altra documentació que, a iniciativa pròpia
o a instància de la persona interessada,
consideri pertinent adjuntar-hi.

Un cop informats per la Inspecció d’Edu-
cació, els serveis territorials trametran les
reclamacions abans de deu dies a la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats amb tota la docu-
mentació i l’informe de la Inspecció d’Edu-
cació. La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats les
resoldrà abans de deu dies, amb notificació
a la persona interessada.

—10 Inspecció d’Educació
La Inspecció d’Educació serà responsa-

ble de l’assessorament, la coordinació i la
realització de les proves, així com de la
supervisió de la proposta de components
de les comissions avaluadores. A aquest
efecte, cadascun dels serveis territorials farà
les previsions oportunes.

—11 Conservació de documentació
La direcció del centre on es fa la prova

específica d’accés conservarà durant un
període de tres mesos la documentació
generada durant la seva realització.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller 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 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, 26 de març de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova específica
d’accés

Dades personals i acadèmiques
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat que desitjaria cursar.

ANNEX 2

Model de certificat acreditatiu de superació
de la prova d’accés

Capçalera del centre
(Nom i cognoms), com a secretari/ària de

la comissió avaluadora de la prova especí-
fica d’accés al primer curs de grau mitjà/
professional d’ensenyaments de dansa,
regulada pel Decret 84/2000, de 8 de fe-
brer, pel qual s’estableix l’ordenació curri-
cular dels ensenyaments de dansa de grau
mitjà i se’n regula la prova d’accés,

Certifico:
Que l’aspirant (nom i cognoms) ha obtin-

gut la qualificació de (puntuació) en la pro-
va específica d’accés al primer curs de grau
mitjà/professional d’ensenyaments de dan-
sa, especialitat de (nom de l’especialitat),
convocada per la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats mitjançant la Resolució de (data).

Els efectes i la validesa de la prova són
els que figuren a la Resolució esmentada.

I perquè consti, signo aquest certificat a
(localitat i data).

El/la secretari/ària
(signatura, nom i cognoms)

Vist-i-plau del/de la president/a
(signatura, nom i cognoms)

ANNEX 3

Relació de centres públics i privats on es
preveu la realització de proves específiques
d’accés

Barcelona I (ciutat)
Institut del Teatre (Barcelona).
Barcelona II (comarques)
Centre privat autoritzat de grau mitjà de

dansa Laie (Alella).
Tarragona
Centre autoritzat de grau mitjà de dansa

Artemis (Tarragona).

(07.085.005)

RESOLUCIÓ EDU/942/2007, de 26 de
març, de convocatòria de la prova d’accés
a cursos diferents del primer de grau mitjà/
professional d’ensenyaments de dansa per
al curs 2007-2008.

D’acord amb el que disposen la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
i el Decret 84/2000, de 8 de febrer, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular dels ense-
nyaments de dansa de grau mitjà i se’n re-
gula la prova d’accés, el Departament
d’Educació ha de convocar i organitzar la
prova d’accés a cursos diferents del primer
de grau mitjà per valorar la maduresa, els
coneixements, les aptituds i les habilitats es-
pecífiques dels aspirants per seguir estudis
de grau mitjà.

Amb aquesta finalitat i per establir el pro-
cés de desenvolupament de la prova d’ac-
cés a cursos diferents del primer de grau
mitjà/professional d’ensenyaments de dan-
sa en la convocatòria de l’any 2007,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova d’accés a cursos di-

ferents del primer del grau mitjà/professio-

nal d’ensenyaments de dansa per al curs
2007-2008.

—2 Objectiu
L’objectiu de la prova d’accés serà:
a) Verificar la possessió d’aptituds i habili-

tats específiques per cursar amb aprofitament
ensenyaments de grau mitjà/professional de
dansa en l’especialitat per la qual s’opta.

b) Valorar la maduresa i la capacitat per
incorporar-se als estudis de grau mitjà/pro-
fessional de dansa.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció, amb les dades

que especifica l’annex 1 d’aquesta Resolu-
ció i acompanyada d’una fotografia mida
carnet, caldrà presentar-la en el centre on
es vol realitzar la prova, entre el 10 i el 20
d’abril de 2007.

A l’annex 3 d’aquesta Resolució es deta-
llen els centres on es preveu realitzar la prova
d’accés.

—4 Composició de les comissions avalu-
adores

Les persones components de les comis-
sions avaluadores de la prova d’accés seran
nomenades per la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats. Cadascuna estarà formada per:

a) Un inspector o una inspectora del De-
partament d’Educació, o bé el director o la
directora del centre on es realitza la prova,
que presidirà la comissió.

b) Quatre professors o professores, no-
menats o nomenades a proposta de la di-
recció del centre on es realitza la prova, que
actuaran com a secretari o secretària i vo-
cals de la comissió.

Per a l’avaluació dels diferents exercicis es
podrà requerir amb caràcter consultiu la par-
ticipació d’una persona titulada de l’especia-
litat corresponent. A aquest efecte, la direc-
ció del centre on es realitza la prova farà les
gestions oportunes que garanteixin la presèn-
cia de professorat de cada especialitat.

Durant la realització de les proves hauran
d’estar presents en tot moment, com a
mínim, tres components de la comissió
avaluadora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es podrà nomenar més d’una
comissió avaluadora a cada centre.

Les persones membres de la comissió
avaluadora podran comprovar la identitat de
cada aspirant.

Amb una antelació no inferior a un mes a
la realització de la prova, es donarà publici-
tat dels noms de les persones membres de
la comissió avaluadora al tauler d’anuncis
del centre, als efectes del que disposen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova d’accés a cursos diferents del

primer de grau mitjà/professional constarà
de tres exercicis, un de general, per a aspi-
rants de totes les especialitats, relatiu a con-
tinguts de dansa clàssica, i música; un se-
gon, referit a les assignatures específiques
de l’especialitat triada; i un tercer, de com-
plementari ,  sobre les assignatures no
compreses en els dos exercicis anteriors.



3971

Núm. 1135

Els exercicis versaran sobre els objectius
i els continguts especificats per cursos re-
ferits als que consten al Decret 84/2000, de
8 de febrer, i s’exposaran al tauler d’anun-
cis dels centres on es realitza la prova a
partir del dia següent al de la publicació
d’aquesta Resolució.

Abans de l’inici de les proves el centre
farà públics els criteris d’avaluació i ponde-
racions de les matèries de cada exercici, que
prèviament s’hauran aprovat per la Direcció
General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats.

Els exercicis seran qualificats de zero a
deu punts; la nota global s’obtindrà a partir
de la mitjana ponderada dels tres exercicis
i s’especificarà en unitats, dècimes i centè-
simes.

En el cas que entre les puntuacions mà-
xima i mínima del tribunal hi hagi una dife-
rència de dos o més punts es desestimaran
les dues puntuacions. Si en algun dels exer-
cicis s’obté una puntuació de zero, la prova
quedarà suspesa independentment de les
puntuacions que s’hagin obtingut en la res-
ta d’exercicis. Caldrà obtenir una qualifica-
ció igual o superior a cinc per considerar la
prova superada. S’expedirà un certificat
acreditatiu de la superació de la prova se-
gons el model que f igura a l ’annex 2
d’aquesta Resolució.

—6 Valoració de les condicions físiques
La valoració de les condicions físiques de

la persona aspirant per practicar la dansa
serà determinada i certificada pel servei
mèdic que indiqui el centre. En el procés de
determinació de la nota global, la comissió
avaluadora analitzarà i tindrà en compte
aquesta valoració, que en cap cas es farà
pública, tot i que a petició dels pares po-
dran obtenir-ne informació.

—7 Calendari i publicació del resultat de
les proves

La prova, que es realitzarà en una o més
jornades dividides en sessions de durada
màxima de tres hores, tindrà lloc a partir del
dia 7 de juny de 2007 fins al 22 de juny de
2007.

Cada comissió avaluadora, amb una an-
telació mínima de 48 hores, farà públic el
dia en què s’inicia la primera prova, la data
de la publicació dels resultats provisionals,
el període per fer reclamacions i la data dels
resultats definitius. Aquests resultats, cons-
taran en una acta de la qual se n’enviarà
una còpia a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats
(Subdirecció General d’Ensenyaments Artís-
tics).

Els resultats definitius de les proves s’hau-
ran de fer públics com a màxim fins al 29
de juny de 2007.

—8 Efectes i validesa de la prova
La validesa de la prova d’accés a cursos

diferents del primer de grau mitjà/professi-
onal per a l’ingrés a un centre que disposi
de places, estarà limitada al curs 2007-
2008.

L’admissió en un centre dels alumnes que
hagin superat la prova d’accés en un cen-
tre de Catalunya o de la resta de l’Estat,
s’efectuarà d’acord amb el que preveu la
disposició per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre que sigui la seu de la
comissió avaluadora corresponent, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reu-
nió.

Al peu de la llista de publicació del resul-
tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

9.2 La persona interessada podrà reite-
rar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats per mitjà d’un es-
crit presentat als serveis territorials corres-
ponents a través de la direcció del centre,
en el termini de deu dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació del resultat de les
reclamacions.

El director o la directora trametrà als ser-
veis territorials les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-
mació i la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estu-
diat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant, i qual-
sevol altra documentació que, a iniciativa
pròpia o a instància de la persona interes-
sada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció
d’Educació, el servei territorial trametrà les
reclamacions abans de deu dies a la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats amb tota la docu-
mentació i l’informe de la Inspecció d’Edu-
cació. La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats les
resoldrà abans de deu dies, amb notificació
a la persona interessada.

—10 Inspecció d’Educació
La Inspecció d’Educació serà responsa-

ble de l’assessorament, la coordinació i la
realització de les proves, així com de la
supervisió de la proposta de components
de les comissions avaluadores. A aquest
efecte, cadascun dels serveis territorials farà
les previsions oportunes.

—11 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es fa la prova

específica d’accés conservarà durant un
període de tres mesos la documentació
generada per la seva realització.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen 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, 26 de març de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés

Dades personals i acadèmiques:
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat a la qual s’inscriu.
Curs al qual vol accedir.

ANNEX 2

Model del certificat acreditatiu de la supe-
ració de la prova d’accés

Capçalera del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de
la comissió avaluadora de la prova d’accés
a cursos diferents del primer de grau mitjà/
professional d’ensenyaments de dansa,
regulada pel Decret 84/2000, de 8 de fe-
brer, pel qual s’estableix l’ordenació curri-
cular dels ensenyaments de dansa de grau
mitjà i se’n regula la prova d’accés,

Certifico:
Que l’alumne/a (nom i cognoms) ha ob-

tingut la qualificació de (puntuació) en la
prova d’accés al curs (nom del curs) d’en-
senyaments de dansa de grau mitjà/profes-
sional, especialitat de (nom de l’especiali-
tat), convocada per la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats mitjançant la Resolució de
(data).

Els efectes i la validesa de la prova són
els que figuren a l’esmentada Resolució.

I perquè consti, signo aquest certificat
(localitat i data)

El/La secretari/ària
(signatura, nom i cognoms)

Vist-i-plau del/de la president/a
(signatura, nom i cognoms)

ANNEX 3

Relació de centres públics i privats on es
preveu la realització de proves específiques
d’accés

Barcelona I (ciutat)
Institut del Teatre (Barcelona)
Barcelona II (comarques)
Centre privat autoritzat de grau mitjà de

dansa Laie (Alella).
Tarragona
Centre autoritzat de grau mitjà de dansa

Artemis (Tarragona).

(07.085.008)



Full de disposicions i actes administratius

3972

RESOLUCIÓ EDU/943/2007, de 26 de
març, de convocatòria de la prova especí-
fica d’accés al primer curs de grau mitjà/
professional d’ensenyaments musicals per
al curs 2007-2008.

D’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, i el Decret 331/1994,
de 29 de setembre, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular dels ensenyaments mu-
sicals de grau mitjà a Catalunya, cal convo-
car i organitzar la prova específica d’accés
al primer curs de grau mitjà/professional, per
valorar la maduresa, els coneixements, les
aptituds i les habilitats específiques de les
persones aspirants a seguir estudis de grau
mitjà/professional.

Amb aquesta finalitat i per tal d’establir el
procés de desenvolupament de la prova es-
pecífica d’accés al primer curs de grau mitjà/
professional d’ensenyaments musicals en la
convocatòria de l’any 2007,

Resolc:

—1 Convocatòria
Convocar la prova específica d’accés al

primer curs del grau mitjà/professional d’en-
senyaments musicals d’acord amb el con-
tingut d’aquesta Resolució.

—2 Objectiu
L’objectiu de la prova específica d’accés

és:
a) Verificar la possessió d’aptituds i ha-

bilitats específiques per cursar amb aprofi-
tament ensenyaments de grau mitjà/profes-
sional de música en l’especialitat a la qual
s’opta.

b) Valorar la maduresa i capacitat per ini-
ciar els estudis de grau mitjà/professional
de música.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció ha de contenir

les dades especi f icades a l ’annex 1
d’aquesta Resolució, i cal presentar-la en el
centre on es vol realitzar la prova, en el
període comprès entre els dies 16 i 27 d’abril
de 2007.

Les persones aspirants que vulguin cur-
sar els ensenyaments d’una especialitat en
un determinat conservatori o centre privat
autoritzat de grau mitjà han de formalitzar
la inscripció a la prova i la preinscripció en
aquest centre.

A l’annex 2 d’aquesta Resolució es deta-
llen els conservatoris i els centres privats au-
toritzats de grau mitjà on està previst realit-
zar la prova específica d’accés.

—4 Nombre i composició de les comissi-
ons avaluadores

La Direcció General d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats nomena
les persones components de les comissi-
ons avaluadores de la prova específica d’ac-
cés. Cadascuna de les comissions d’avalu-
ació ha d’estar formada per:

a) El director o la directora del centre on
es realitza la prova, que presideix la comis-
sió.

b) Tres professors o professores, desig-
nats a proposta de la direcció del centre on
es realitza la prova, que actuen com a se-
cretari o secretària i vocals de la comissió.

Per a l’avaluació d’aspirants a places
d’especialitats diferents a les de les perso-
nes que integren la comissió d’avaluació, es
requereix amb caràcter consultiu la partici-
pació d’un titulat o titulada de l’especialitat.
A aquest efecte, la direcció del centre on es
realitza la prova ha de fer les gestions opor-
tunes que garanteixin la presència de pro-
fessorat de cada especialitat.

Durant la realització de les proves hi han
de ser presents en tot moment, com a mí-
nim, tres dels components de la comissió
avaluadora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es pot nomenar més d’una co-
missió avaluadora a cada centre.

Els membres de la comissió avaluadora
poden comprovar la identitat de cada aspi-
rant.

Amb una antelació no inferior a 30 dies a
la realització de la prova, s’ha de donar pu-
blicitat dels noms dels membres de la co-
missió avaluadora al tauler d’anuncis del
centre, als efectes de donar compliment als
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova específica d’accés consta de

dos exercicis, un de llenguatge musical i un
altre d’instrument. Els exercicis s’han de
qualificar de zero a deu punts i cal una qua-
lificació mínima de cinc punts en cadascun
per a l’establiment de la nota global. La nota
global s’ha d’especificar en unitats, dècimes
i centèsimes. S’expedirà un certificat acre-
ditatiu de superació de la prova segons el
model que figura a l’annex 3 d’aquesta
Resolució.

—6 Exercici de llenguatge musical
L’exercici de llenguatge musical, que in-

clou un apartat d’audició i un altre de can-
çó, consisteix a respondre a preguntes re-
ferides a objectius terminals de l’assignatura
de llenguatge musical, que consten al De-
cret 322/1993, de 24 de novembre, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular del grau
elemental d’ensenyaments musicals.

La Direcció General d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats elaborarà
aquest exercici.

—7 Exercici d’instrument
L’exercici d’instrument consisteix a:
a) Interpretar a vista un fragment musi-

cal inèdit senzill.
b) Interpretar estudis/obres d’un reperto-

ri, presentat a la comissió avaluadora per
triplicat, seleccionat per l’aspirant d’acord
amb l’establert per la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa en la publi-
cació Propostes i Orientacions (Departa-
ment d’Ensenyament, novembre 2001), de
la qual se n’ha de fer publicitat en els cen-
tres autoritzats a realitzar la prova. Els cen-
tres que ho sol·licitin poden ser informats al
respecte per la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialit-
zats.

Per a l’especialitat de cant, no compresa
entre les especialitats del currículum de grau
elemental, la persona aspirant ha de fer
primer un test vocal i una vocalització a
escollir entre Panofka Op. 35 o Vaccai. A

més, ha d’interpretar dues obres: una de
lliure elecció i una altra a triar per la comis-
sió avaluadora entre les del repertori que
presenti, que ha de ser de dues àries anti-
gues italianes.

A la resta d’especialitats que no dispo-
sen de currículum de grau elemental publi-
cat pel Departament d’Educació, s’hi pot
accedir superant la prova d’algun dels ins-
truments que el centre on s’ha de cursar
hagi establert per aquesta finalitat, o bé
demostrant coneixements elementals de
l’instrument al qual s’opta, manifestats en
la interpretació de dues obres de diferents
autors i estils, elegides a partir d’unes di-
rectrius establertes pel centre on es fa la
prova, que les ha de fer públiques amb una
antelació mínima d’un mes a la celebració
de la prova.

—8 Calendari i publicació del resultat de
les proves

El primer exercici de la prova s’iniciarà el
dia 11 de juny de 2007, a les 10 hores.

Cada comissió avaluadora ha de fer pú-
blica amb una antelació mínima de 48 ho-
res la data del segon exercici de cada es-
pecialitat instrumental i la de la publicació
provisional dels resultats. Els resultats defi-
nitius, un cop resoltes les possibles recla-
macions, han de constar en una acta que
s’ha de fer pública no més tard del dia 25
de juny de 2007 i posteriorment s’ha d’ar-
xivar en el centre. Abans del 10 de juliol s’ha
de trametre a la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especia-
litzats un resum dels resultats amb les da-
des que s’especifiquen a l’annex 4 i 5
d’aquesta Resolució.

—9 Nombre de convocatòries
Cada aspirant disposa d’un nombre mà-

xim de dues convocatòries per superar la
prova específica d’accés o per millorar la nota
obtinguda en una convocatòria anterior.

—10 Efectes i validesa de la prova
La superació de la prova específica d’ac-

cés al primer curs de grau mitjà/professio-
nal en un conservatori o centre privat auto-
ritzat de grau mitjà, únicament permet
l’accés a qualsevol conservatori o centre
privat autoritzat de grau mitjà, que disposi
de places per al curs 2007-2008.

L’admissió en un conservatori o centre
d’aspirants que hagin superat la prova es-
pecífica d’accés en un altre centre de
Catalunya i de la resta de l’Estat, s’efectu-
arà d’acord amb el que preveu la disposició
per la qual s’aproven les normes de preins-
cripció i matriculació.

—11 Reclamacions i recursos
11.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global s’han de presentar, per escrit,
en el registre del centre que sigui la seu de
la comissió avaluadora corresponent, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora s’ha de reunir per examinar-les i
resoldre-les i n’ha de publicar el resultat el
dia hàbil següent. A aquests únics efectes,
el dissabte no es considerarà dia hàbil.

S’ha d’aixecar l’acta corresponent de la
reunió.
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11.2 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació per mitjà d’un es-
crit presentat al servei territorial correspo-
nent a través de la direcció del centre, en el
termini de 10 dies hàbils a partir de l’ende-
mà de la publicació del resultat de les recla-
macions.

El director o directora del centre ha de
trametre al servei territorial corresponent les
reclamacions que rebi, juntament amb la
còpia de la primera reclamació i la còpia de
l’acta de la reunió de la comissió avaluado-
ra en la qual s’hagi estudiat la reclamació,
la còpia de les proves realitzades per la
persona aspirant, la còpia del currículum i
qualsevol altra documentació que, a inicia-
tiva pròpia o a instància de la persona inte-
ressada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Els serveis territorials han de trametre les
reclamacions amb tota la documentació i
l’informe de la Inspecció d’Educació abans
de 10 dies a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialit-
zats, que les resoldrà abans de 10 dies, amb
notificació a la persona interessada en la
qual s’ha de comunicar el termini i l’òrgan
davant el qual pot presentar recurs.

—12 Inspecció d’Educació
La Inspecció d’Educació és responsable

de l’assessorament, la coordinació de les
proves, així com de la supervisió de la pro-
posta de components de les comissions
avaluadores. A aquest efecte, cadascun dels
serveis territorials ha de fer les previsions
oportunes.

—13 Conservació de documentació
La direcció del centre on es fa la prova

específica d’accés ha de conservar durant
un període de tres mesos la documentació
generada durant la seva realització.

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

Barcelona, 26 de març de 2007

Josep Francí i Carreté
Direcció general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova específica
d’accés

Dades personals i acadèmiques de l’aspirant:
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom del pare, la mare o tu-

tor/a.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat o especialitats a què s’inscriu.

ANNEX 2

Centres on està prevista la realització de
proves específiques d’accés

Barcelona I (ciutat)
Conservatori de grau mitjà de música de

Barcelona.
Centre autoritzat de grau mitjà de música

Liceu.

Barcelona II (comarques)
Conservatori de grau mitjà de música de

Badalona.
Conservatori de grau mitjà de música de

Manresa.
Conservatori de grau mitjà de música de

Granollers.
Escolania de Montserrat (*).

Baix Llobregat-Anoia
Conservatori de grau mitjà de música

d’Igualada.

Vallès Occidental
Conservatori de grau mitjà de música de

Sabadell.
Conservatori de grau mitjà de música de

Terrassa.

Girona
Conservatori de grau mitjà de música

Isaac Albéniz (Girona).

Lleida
Conservatori de grau mitjà de música de

Lleida.
Conservatori de grau mitjà de música de

Cervera.

Tarragona
Conservatori de grau mitjà de música de

Tarragona.
Conservatori de grau mitjà de música

(Vila-seca).
Conservatori de grau mitjà de Reus.

Terres de l’Ebre
Conservatori de grau mitjà de música de

Tortosa.

(*) Restringit a l’alumnat que es preinscri-
gui en el mateix centre per cursar-hi els en-
senyaments d’educació secundària obliga-
tòria.

ANNEX 3

Model de certificat acreditatiu de superació
de la prova específica d’accés al grau mit-
jà/professional d’ensenyaments musicals

Capçalera del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de
la comissió avaluadora de la prova especí-
fica d’accés al grau mitjà/professional d’en-
senyaments musicals, regulada pel Decret
331/1994, de 29 de setembre, pel qual s’es-
tableix l’ordenació curricular dels ensenya-
ments musicals de grau mitjà i se’n regula
la prova d’accés,

Certifico:
Que l’aspirant (nom i cognoms) ha obtin-

gut la qualificació de (puntuació) en la pro-
va específica d’accés als ensenyaments
musicals de grau mitjà/professional, espe-
cialitat de (nom de l’especialitat), convoca-
da per la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats mit-
jançant la Resolució de (data).

Els efectes i la validesa de la prova són
els que figuren a l’esmentada Resolució.

I perquè consti, signo aquest certificat a
(localitat i data).

El/La secretari/ària (signatura, nom i cog-
noms)

Vistiplau del/de la president/a (signatura,
nom i cognoms)

ANNEX 4

Resum de dades per instruments

Indiqueu per a cada instrument el nom-
bre d’aspirants aprovats, suspesos i no pre-
sentats a cada curs:

Acordió
Arpa
Baix elèctric
Cant
Clarinet
Clavicèmbal
Contrabaix
Fagot
Flabiol i tamborí
Flauta de bec
Flauta travessera
Guitarra
Harmònium
Instruments de pua
Instruments de corda polsada del Renai-

xement i del Barroc
Oboè
Orgue
Percussió
Piano
Saxòfon
Tenora
Tible
Trombó
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Viola de gamba
Violí
Violoncel

ANNEX 5

Relació de centres de procedència de les
persones matriculades al centre, amb indi-
cació del nombre d’alumnes i l’instrument
al qual es matriculen

Centre

Instrument

Nombre d’aprovats

(07.085.009)

RESOLUCIÓ EDU/944/2007, de 26 de
març, de convocatòria de la prova d’accés
a cursos diferents del primer del grau mitjà/
professional d’ensenyaments musicals per
al curs 2007-2008.

D’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, i el Decret 331/1994,
de 29 de setembre, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular dels ensenyaments mu-
sicals de grau mitjà a Catalunya, cal convo-
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car i organitzar la prova d’accés a cursos
diferents del primer de grau mitjà/professi-
onal per valorar la maduresa, els coneixe-
ments, les aptituds i les habilitats específi-
ques de les persones aspirants per seguir
estudis de grau mitjà/professional.

Amb aquesta finalitat i per establir el pro-
cés de desenvolupament de la prova d’ac-
cés a cursos diferents del primer de grau
mitjà/professional d’ensenyaments musicals
en la convocatòria de l’any 2007,

Resolc:

—1 Convocatòria
Convocar la prova d’accés a cursos dife-

rents del primer del grau mitjà/professional
d’ensenyaments musicals d’acord amb el
contingut d’aquesta Resolució.

—2 Objectiu
L’objectiu de la prova és:
a) Verificar la possessió d’aptituds i habili-

tats específiques per cursar amb aprofitament
ensenyaments de grau mitjà/professional de
música en l’especialitat a la qual s’opta.

b) Valorar la maduresa i la capacitat per
incorporar-se als estudis de grau mitjà/pro-
fessional de música.

c) Valorar la participació de la persona as-
pirant com a integrant d’un grup o formació.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció ha de contenir

les dades que s’especifiquen a l’annex 1
d’aquesta Resolució, i s’ha de presentar en
el conservatori o centre privat autoritzat de
grau mitjà on es vol realitzar la prova, du-
rant el període comprès entre els dies 16 i
27 d’abril de 2007.

Les persones aspirants que vulguin cur-
sar els ensenyaments d’una especialitat en
un determinat conservatori o centre privat
autoritzat de grau mitjà han de formalitzar
la inscripció a la prova i la preinscripció en
aquest centre.

A l’annex 2 d’aquesta Resolució es deta-
llen els conservatoris i els centres privats au-
toritzats de grau mitjà on està previst realit-
zar la prova específica d’accés.

—4 Composició de les comissions avalu-
adores

El Departament d’Educació nomena les
persones components de les comissions
avaluadores de la prova d’accés. Cadascu-
na ha d’estar formada per:

a) El director o la directora del centre on es
realitza la prova, que presideix la comissió.

b) Tres professors o professores, desig-
nats a proposta de la direcció del centre on
es realitza la prova, que actuen com a se-
cretari o secretària i vocals de la comissió.

Per a l’avaluació d’aspirants a places
d’especialitats diferents a les de les perso-
nes que integren la comissió d’avaluació, es
requereix la participació, amb caràcter con-
sultiu, d’un titulat o titulada de l’especiali-
tat. A aquest efecte, la direcció del centre
on es realitza la prova ha fer les gestions
oportunes que garanteixin la presència de
professorat de cada especialitat.

Durant la realització de les proves han
d’estar presents en tot moment, com a
mínim, tres components de la comissió
avaluadora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es pot nomenar més d’una co-
missió avaluadora a cada centre.

Les persones membres de la comissió
avaluadora poden comprovar la identitat de
cada aspirant.

Amb una antelació no inferior a un mes a
la realització de la prova, s’ha de donar pu-
blicitat dels noms de les persones de la
comissió avaluadora al tauler d’anuncis del
centre, als efectes del que disposen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova d’accés consta de dos exerci-

cis. Els exercicis s’han de qualificar de zero
a deu punts i cal una qualificació mínima de
cinc punts en cadascun per a l’establiment
de la nota global, la qual s’ha d’especificar
en unitats, dècimes i centèsimes. S’expedi-
rà un certificat acreditatiu de la superació
de la prova segons el model que figura a
l’annex 3 d’aquesta Resolució.

—6 Primer exercici
Consisteix a respondre a preguntes refe-

rides als objectius que consten en el Decret
331/1994, de 29 de setembre, exposats al
tauler d’anuncis dels centres on es realitza
la prova a partir de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Resolució al DOGC.

Per a l’accés als cursos segon, tercer,
quart i cinquè, el primer exercici versa so-
bre l’àrea de llenguatge musical, a més a
més d’un apartat de cançó, de caràcter
voluntari; per a l’accés al sisè curs s’han
d’incloure també dos apartats referits a les
assignatures d’història de la música i d’har-
monia, contrapunt, anàlisi i forma.

Per a l’avaluació de l’apartat de cançó, la
persona aspirant ha de presentar les parti-
tures d’un repertori format per tres cançons
tradicionals catalanes o d’autor, de les quals
la comissió avaluadora n’ha d’escollir una
per ser interpretada; l’avaluació d’aquest
apartat té en compte els diferents aspectes
de la interpretació i la dificultat del repertori.

La comissió avaluadora ha d’elaborar
aquest exercici d’acord amb les instrucci-
ons de la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats.

—7 Segon exercici
El segon exercici consisteix a:
a) Interpretar a vista un fragment musi-

cal inèdit senzill.
b) Interpretar dos estudis i dues obres.
c) Interpretar una obra de música de

cambra.
En començar la prova la persona aspirant

ha de presentar les partitures d’un repertori
format per tres estudis i tres obres corres-
ponents a diferents estils i èpoques.

Els tres estudis i dues de les obres que
s’esmenten en el paràgraf anterior s’han
d’escollir entre les obres i els estudis que
estableixi el centre i anunciats en el seu
tauler d’anuncis a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

La tercera obra és de lliure elecció per la
persona aspirant.

L’obra de música de cambra, també de
lliure elecció, s’ha d’interpretar per la per-
sona aspirant i les persones acompanyants

que esculli. Per a les especialitats de clavi-
cèmbal, guitarra, harmònium, instruments
de corda polsada del renaixement i del
barroc, orgue, piano i viola de gamba,
aquest apartat de l’exercici d’instrument
s’ha de fer per a l’accés als cursos segon
i següents; pel que fa a la resta d’especia-
litats, es farà únicament per a l’accés als
cursos quart, cinquè i sisè.

d) Per a l’especialitat de cant, l’exercici
d’instrument consisteix en la interpretació
de dues obres de diferents estils, lliurement
elegides per la persona aspirant a partir
d’unes directrius establertes pel centre on
es realitza la prova, les quals ha d’anunciar
al tauler d’anuncis a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
Es valora també, ponderadament, la respos-
ta a quatre qüestions sobre l’assignatura de
llengües estrangeres aplicades al cant.

—8 Calendari i publicació del resultat de
les proves

El primer exercici de la prova s’iniciarà a
partir del dia 11 de juny de 2007.

La comissió avaluadora ha de fer pública
amb una antelació mínima de 48 hores la
data dels exercicis de cada especialitat ins-
trumental i la de la publicació provisional dels
resultats. Els resultats definitius, un cop
resoltes les possibles reclamacions, han de
constar en una acta que s’ha de fer pública
no més tard del dia 25 de juny de 2007 i
posteriorment s’ha d’arxivar en el centre.
Abans del 10 de juliol de 2007 s’ha de tra-
metre a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats un re-
sum dels resultats de cada curs a què s’ha-
gin presentat aspirants, amb les dades que
s’especifiquen a l’annex 4 i a l’annex 5
d’aquesta Resolució.

—9 Efectes i validesa de la prova
La validesa de la prova d’accés per a l’in-

grés en un centre que disposi de places està
limitada al curs 2007-2008.

L’admissió en un centre d’aspirants que
hagin superat la prova d’accés en un altre
centre de Catalunya o de la resta de l’Estat,
s’efectuarà d’acord amb el que preveu la
disposició per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació.

—10 Reclamacions
10.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global s’han de presentar, per escrit,
en el registre del centre que sigui la seu de
la comissió avaluadora corresponent, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reuneix per examinar-les i resol-
dre-les i en publica el resultat el primer dia
hàbil següent. A aquests únics efectes, el
dissabte no es considerarà dia hàbil. S’ai-
xecarà l’acta corresponent de la reunió.

10.2 La persona interessada pot reite-
rar la seva reclamació per mitjà d’un escrit
presentat als serveis territorials correspo-
nents a través de la direcció del centre, en
el termini de 10 dies hàbils a partir de l’en-
demà de la publicació del resultat de les
reclamacions.

El director o directora del centre ha de
trametre als serveis territorials les reclama-
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cions que rebi, juntament amb la còpia de
la primera reclamació i la còpia de l’acta de
la reunió de la comissió avaluadora en la qual
s’hagi estudiat la reclamació, la còpia de les
proves realitzades per la persona aspirant,
la còpia del currículum i qualsevol altra
documentació que, a iniciativa pròpia o a
instància de la persona interessada, consi-
deri pertinent d’adjuntar-hi.

Els serveis territorials han de trametre les
reclamacions, amb tota la documentació i
l’informe de la Inspecció d’Educació abans
de 10 dies a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats,
que les ha de resoldre abans de 10 dies, amb
notificació a la persona interessada, en la qual
s’ha d’indicar el termini i l’òrgan davant el
qual poden presentar recurs.

—11 Inspecció d’Educació
La Inspecció d’Educació és responsable

de l’assessorament, coordinació de les pro-
ves, així com de la supervisió de la propos-
ta de components de les comissions avalu-
adores. A tal efecte, cada un dels serveis
territorials ha de fer les previsions oportu-
nes.

—12 Conservació de documentació
La direcció del centre on es realitza la pro-

va d’accés ha de conservar durant un pe-
ríode de tres mesos la documentació gene-
rada durant la seva realització.

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

Barcelona, 26 de març de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés

Dades personals i acadèmiques:
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat a la qual s’inscriu.
Curs al qual vol accedir.
Realitzarà l’apartat de cançó?

ANNEX 2

Centres on està prevista la realització de
proves específiques d’accés

Barcelona I (ciutat)
Conservatori de grau mitjà de música de

Barcelona.

Centre autoritzat de grau mitjà de música
Liceu.

Barcelona II (comarques)
Conservatori de grau mitjà de música de

Badalona.
Conservatori de grau mitjà de música de

Manresa.
Conservatori de grau mitjà de música de

Granollers.
Escolania de Montserrat (*).

Baix Llobregat-Anoia
Conservatori de grau mitjà de música

d’Igualada.

Vallès Occidental
Conservatori de grau mitjà de música de

Sabadell.
Conservatori de grau mitjà de música de

Terrassa.

Girona
Conservatori de grau mitjà de música

Isaac Albéniz (Girona).

Lleida
Conservatori de grau mitjà de música de

Lleida.
Conservatori de grau mitjà de música de

Cervera.

Tarragona
Conservatori de grau mitjà de música de

Tarragona.
Conservatori de grau mitjà de música

(Vila-seca).
Conservatori de grau mitjà de música de

Reus.

Terres de l’Ebre
Conservatori de grau mitjà de música de

Tortosa.

(*) Restringit a l’alumnat que es preinscri-
gui en el mateix centre per a cursar-hi els
ensenyaments d’educació secundària obli-
gatòria.

ANNEX 3

Model de certificat acreditatiu de superació
de la prova d’accés

Capçalera del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de
la comissió avaluadora de la prova d’accés
al grau mitjà/professional d’ensenyaments
musicals, regulada pel Decret 331/1994, de
29 de setembre, pel qual s’estableix l’orde-
nació curricular dels ensenyaments musicals
de grau mitjà i se’n regula la prova d’accés,

Certifico:
Que l’aspirant (nom i cognoms) ha ob-

tingut la qualificació de (puntuació) en la
prova d’accés al curs (indiqueu-ne el curs)
d’ensenyaments musicals de grau mitjà/pro-
fessional, especialitat de (nom de l’especi-
alitat), convocada per la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats mitjançant la Resolució de
(data).

(Si escau) Que en l’apartat de cant coral
ha obtingut la qualificació de (apte/a-no
apte/a).

Els efectes i validesa de la prova són els
que figuren a l’esmentada Resolució.

I perquè consti, signo aquest certificat a
(localitat i data).

El/La secretari/ària (signatura, nom i cog-
noms)

Vistiplau del/de la president/a (signatura,
nom i cognoms)

ANNEX 4

Resum de dades per instruments

Indiqueu per a cada instrument el nom-
bre d’aspirants aprovats, suspesos i no pre-
sentats a cada curs:

Acordió
Arpa
Baix elèctric
Cant
Clarinet
Clavicèmbal
Contrabaix
Fagot
Flabiol i tamborí
Flauta de bec
Flauta travessera
Guitarra
Harmònium
Instruments de pua
Instruments de corda polsada del Renai-

xement i del Barroc
Oboè
Orgue
Percussió
Piano
Saxòfon
Tenora
Tible
Trombó
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Viola de gamba
Violí
Violoncel

ANNEX 5

Relació de centres de procedència de les
persones matriculades al centre, amb indi-
cació del nombre d’alumnes i l’instrument
al qual es matriculen

Centre

Instrument

Nombre d’aprovats

(07.085.006)

RESOLUCIÓ EDU/946/2007, de 23 de
març, per la qual es resolen amb caràcter
provisional les modificacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil de segon cicle.

D’acord amb el que disposa el Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, durant el mes de gener s’han de
presentar les sol·licituds de modificació i
renovació dels concerts educatius.

Analitzades les sol·licituds presentades,
les dades i previsions de les quals es pot
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disposar abans de la preinscripció dels
alumnes per al curs 2007-2008, cal proce-
dir dins el que preveu la Llei orgànica 2/
2006, de 3 de maig, d’educació, i el Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius i la resta de normativa aplicable,
a l’aprovació provisional de les modificaci-
ons dels concerts educatius dels centres
docents privats.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Recursos del Sistema Edu-
catiu,

Resolc:

—1 Aprovar amb caràcter provisional les
modificacions dels concerts educatius dels
centres docents privats que es detallen a
l’annex d’aquesta disposició, amb les uni-
tats que per a cada cas s’hi especifiquen i
per un període de 3 anys.

—2 Les modificacions dels concerts apro-
vats amb caràcter provisional per aquesta
Resolució tindran efectes a partir de l’1 de
setembre de 2007.

—3 Les unitats dels concerts provisional-
ment aprovats hauran de tenir un mínim de
20 alumnes per a l’educació primària i l’edu-
cació infantil de segon cicle, i de 25 per a
l’educació secundària obligatòria, per tal de
confirmar la seva concertació.

Això no obstant, es podrà considerar la
relació mitjana alumnes/unitat diferent de la
determinada, tenint en compte la ratio exis-
tent per als centres docents públics de la
zona i la ubicació del centre en zones rurals
o suburbanes.

—4 D’acord amb el que disposen els apar-
tats 1, 4 i 5 de l’article 31 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catiu, modificat pel Decret 155/1997, de 25
de juny, un cop finalitzat el període de pre-
inscripció d’alumnes per al curs 2007-2008,
i en funció de les dades de preinscripció, el
Departament d’Educació, abans que s’ini-
ciï el període de matriculació, emetrà la re-
solució definitiva de les modificacions dels
concerts educatius per als nivells obligato-
ris i per a l’educació infantil de segon cicle,
que es publicarà al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya. Als centres que no
hagin assolit la relació esmentada al punt
anterior, se’ls denegarà amb caràcter defi-
nitiu la modificació.

—5 La concessió d’aquestes modificaci-
ons dels concerts educatius dels centres
docents privats es farà amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària EN03 D/488000100/
4210, del pressupost de l’any 2006, pror-
rogat per al 2007.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar una reclamació
davant el conseller d’Educació en el termini
de 10 dies a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, la qual es resoldrà en
la resolució indicada a l’apartat 4, que apro-
varà amb caràcter definitiu la modificació
dels concerts educatius.

Barcelona, 23 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

EINF: educació infantil de segon cicle.
EINF: N1 - N2 - N3.
N1: unitats concertades de primer curs

d’educació infantil de segon cicle.
N2: unitats concertades de segon curs

d’educació infantil de segon cicle.
N3: unitats concertades de tercer curs

d’educació infantil de segon cicle
EPRI: educació primària.
EPRI: U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6.
U1: unitats concertades de primer curs

de primer cicle d’educació primària.
U2: unitats concertades de segon curs de

primer cicle d’educació primària.
U3: unitats concertades de primer curs

de segon cicle d’educació primària.
U4: unitats concertades de segon curs de

segon cicle d’educació primària.
U5: unitats concertades de primer curs

de tercer cicle d’educació primària.
U6: unitats concertades de segon curs de

tercer cicle d’educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1- G2 - G3 - G4.
G1: unitats concertades de primer curs

d’educació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs

d’educació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de tercer curs

d’educació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de quart curs

d’educació secundària obligatòria.
USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):

(1) El nombre d’unitats autoritzades és in-
ferior al nombre d’unitats sol·licitades i se-
gons el que disposa l’article 3 del Decret
56/1993, sobre concerts educatius, i l’arti-
cle 5.1 del Reial decret 2377/1985, de 18
de desembre, pel qual s’aprova el reglament
de normes bàsiques sobre concerts educa-
tius, és requisit imprescindible que els cen-
tres concertats estiguin degudament auto-
ritzats per impartir els ensenyaments que
constitueixen l’objecte del concert.

(2) D’acord amb el que estableix l’article
116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, les previsions de neces-
sitats d’escolarització del districte, àrea
d’escolarització, o en el seu cas, del muni-
cipi on està ubicat el centre, per al proper
curs escolar 2007-2008, no justifiquen la
concertació de les unitats sol·licitades, atès
que és suficient l’oferta de llocs escolars que
presenten els centres sostinguts amb fons
públics del districte, àrea d’escolarització,
o en el seu cas, del municipi.

(3) La concertació d’ensenyaments obli-
gatoris s’efectua progressivament des de les
unitats dels cursos inferiors, en consonàn-
cia amb el que preveu la disposició transi-
tòria 16 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA.

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
Denominació: Inmaculada Concepción.

Codi: 08017402.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
EE: 0. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
Denominació: Santo Ángel.
Codi: 08017451.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-2-2.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-1.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).
Denominació: Povill.
Codi: 08022422.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Piera (Anoia).
Denominació: Apiària.
Codi: 08022771.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobre-
gat).
Denominació: Pedagògium Cos.
Codi: 08025496.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-1-1-1.
ESO: 2-3-2-3.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-3-2.
EPRI: 3-3-3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Codi: 08004018.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 1-2-1-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Calassanci.
Codi: 08003117.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Canigó.
Codi: 08003993.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-2-3-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Cardenal Spínola.
Codi: 08010641.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Carles Riba.
Codi: 08063497.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (3).
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Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Claret.
Codi: 08010501.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 4-4-3-3-3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 4-3-4-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyo-
ra.
Codi: 08005242.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Grèvol.
Codi: 08009247.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Inmaculada Concepción.
Codi: 08005990.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: L’Horitzó.
Codi: 08039987.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Bonanova.
Codi: 08003907.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 5-5-5-5-5-4. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Comtal.
Codi: 08005102.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-3-3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Gràcia.
Codi: 08007032.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-3-3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Horta.
Codi: 08009934.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Loreto-Abat Oliba.
Codi: 08004559.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.

Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 1-1-1-1-2-1.
ESO: 1-1-1-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Mireia.
Codi: 08008747.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Montserrat.
Codi: 08004912.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08009995.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-1-1-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08007494.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08009685.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2.
EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrat Cor-Diputació.
Codi: 08005266.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Codi: 08004717.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 4-4-4-4-4-5.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Estanislau de Kostka-
SEK.
Codi: 08005370.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Gregori.
Codi: 08004195.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).
EPRI: 2-2-2-2-2-2.
ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Siervas de San José.
Codi: 08004687.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0.
EPRI: 0-0-0-0-0-0.
ESO: 0-0-0-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sil.
Codi: 08004080.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Súnion.
Codi: 08013603.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 4-4-3-3.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Escalada.
Codi: 08001030.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 0-0-0-0.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Codi: 08000921.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: Vedruna-Berga.
Codi: 08014656.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-1-1.

Municipi: Centelles (Osona).
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2.
EPRI: 1-2-1-1-1-2.
ESO: 2-2-2-2.

Municipi: El Masnou (Maresme).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08020759.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 1-1-1-1-1-2.

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Escola Pia de Granollers.
Codi: 08017785.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 4-4-4-4-4-4.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Avantis.
Codi: 08063485.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 7-6-4.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-3-3.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Pare Enric d’Ossó.
Codi: 08018315.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-2-2.
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Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-2-2-3-3-2.
ESO: 2-2-2-2.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Xaloc.
Codi: 08018561.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-3-3-4.

Municipi: Malgrat de Mar (Maresme).
Denominació: Vedruna.
Codi: 08019915.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-3-2.
ESO: 3-2-3-3.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Mare de Déu de Lourdes.
Codi: 08021065.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Meritxell.
Codi: 08020991.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-1.

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
Denominació: Sant Gervasi.
Codi: 08021545.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Premià de Dalt (Maresme).
Denominació: Betlem-2.
Codi: 08063655.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (3).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Amor de Déu.
Codi: 08025186.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-3-2.

Municipi: Sant Fruitós de Bages (Bages).
Denominació: Paidos.
Codi: 08026427.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2.
ESO: 1-1-1-1.

Municipi: Tona (Osona).
Denominació: Vedruna-Tona.
Codi: 08030431.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-2-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Torelló (Osona).
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08030546.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 1-1-1-1-1-1.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-3-3.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Bell-lloc del Pla.
Codi: 17001590.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 4-4-4-4-4-3.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Les Alzines.
Codi: 17001413.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-3-3.
ESO: 2-2-3-3.

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2.
EPRI: 1-2-2-1-2-1.

Municipi: Palamós (Baix Empordà).
Denominació: La Salle.
Codi: 17002570.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-0. USD: 2. CD: (3).

Municipi: Torroella de Montgrí (Baix Em-
pordà).
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 17003896.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-1-1.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Arabell.
Codi: 25005703.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (3).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Claver.
Codi: 25002911.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-3-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: El Carme.
Codi: 25002374.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-1-1-1-1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-1-1-1-1. USD: 4. CD: (2).
ESO: 1-1-1-1. USD: 4. CD: (2).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Santa Anna.
Codi: 25002234.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: El Carme.
Codi: 25003196.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-3-2.

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-3-3-3. USD: 4. CD: (2).

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.

Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-1-2.

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-3-2-2.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: L’Arboç (Baix Penedès).
Denominació: Esc. Fam. Agr. Campjoliu.
Codi: 43006290.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-0-0-0.

Municipi: Salou (Tarragonès).
Denominació: Elisabeth.
Codi: 43004967.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-1.
ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: El Carme.
Codi: 43003501.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-1-1-1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).
ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1) i (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Salle.
Codi: 43003537.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).
EPRI: 4-4-4-4-4-3.
ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Ramon Fuster.
Codi: 08028850.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).
Denominació: Montcau-La Mola.
Codi: 08020887.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-2-2-2-2.

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021727.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Claret.
Codi: 08024595.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Jesús Salvador.
Codi: 08023888.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-1.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: La Vall.
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Codi: 08024731.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 4-4-4-4-4-4.
ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08024182.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: La Farga.
Codi: 08025885.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 4-4-4-4-4-4. USD: 2 CD: 1r EPRI (1),
2n EPRI (1) i (2).
ESO: 3-4-4-4.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Pureza de María.
Codi: 08026038.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).
EPRI: 3-2-2-2-2-2.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 3-3-3-3-3-3.
ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Egara.
Codi: 08030078.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08029672.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-3-3.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Codi: 08029881.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

(07.083.034)

RESOLUCIÓ EDU/947/2007, de 26 de
març, per la qual s’implanten ensenyaments
de batxillerat en determinats centres do-
cents públics.

L’article 34 de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, estableix que les
modalitats del batxillerat són les següents:
modalitat d’arts, modalitat de ciències i tec-
nologia, i modalitat d’humanitats i ciències
socials.

Per tal d’adequar l’oferta d’aquests en-
senyaments a les necessitats educatives,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments de batxi-
llerat en la modalitat de ciències i tecnolo-
gia i en la modalitat d’humanitats i ciències
socials als centres que es detallen a l’annex
d’aquesta Resolució.

Mentre no s’implantin els anteriors ense-
nyaments, definits a la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, els centres im-
partiran els ensenyaments de batxillerat
definits al Decret 82/1996, de 5 de març,
sobre l’ordenació dels ensenyaments de
batxillerat, en la modalitat d’humanitats i ci-
ències socials, en la modalitat de ciències
de la natura i de la salut, i en la modalitat de
tecnologia.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els 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 qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de març de 2007

P. D. (Resolució de 21.12.2006,
DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX

Centres on s’implanten els ensenyaments

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Garraf.
Municipi: Cubelles.
Denominació: IES Cubelles.
Codi de centre: 08057230.

Comarca: Osona.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Denominació: IES Voltreganès.
Codi de centre: 08060976.

(07.072.180)

RESOLUCIÓ EDU/940/2007, de 28 de
març, de modificació de les convocatòries
de concurs públic per formar part de la
borsa de treball per prestar serveis amb
caràcter temporal com a personal interí do-
cent, anunciades per la Resolució EDU/
2863/2006, de 31 d’agost, i la Resolució
EDU/4189/2006, de 19 de desembre.

Mitjançant Resolució EDU/2863/2006, de
31 d’agost, s’anuncià convocatòria de con-

curs públic per formar part de la borsa de
treball per prestar serveis amb caràcter tem-
poral com a personal interí docent del cos
de mestres en centres públics no universi-
taris dependents del Departament d’Educa-
ció i Universitats (DOGC núm. 4714 de
07.09.2006).

Per la Resolució EDU/4189/2006, de 19
de desembre, s’anuncià convocatòria de
concurs públic per formar part de la borsa
de treball per prestar serveis amb caràcter
temporal com a personal interí docent del
cos de professors d’ensenyaments secun-
daris en centres públics d’educació infantil
i primària i d’educació secundària depen-
dents del Departament d’Educació, i el pro-
cediment perquè el professorat interí o subs-
titut inscrit a la borsa esmentada sol·liciti la
disponibilitat per treballar en els centres
públics d’educació infantil i primària (DOGC
núm. 4785, de 21.12.2006).

En ambdues convocatòries s’establí que
el termini de presentació de sol·licituds per
participar-hi s’iniciava el dia de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i tenia caràcter indefinit.

Atès que l’article 5 del Decret 133/2001,
de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa
de treball per prestar serveis amb caràcter
temporal com a personal interí docent
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), modificat
pel Decret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC
núm. 4455, de 25.8.2005), preveu la con-
fecció de la llista única a Catalunya dels
candidats a cobrir llocs de treball vacants i
substitucions en règim d’interinitat als cen-
tres docents de titularitat del Departament
d’Educació per a cada curs escolar, caldrà
fer l’ordenació de tot el personal interí/subs-
titut que forma part de la borsa de treball
docent. En conseqüència, s’ha de tancar el
termini de presentació de les sol·licituds per
participar en les convocatòries esmentades
en els paràgrafs anteriors.

En ús de les competències que tinc atri-
buïdes i a proposta de la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar el termini de presentació de
sol·licituds de les convocatòries de concurs
públic per formar part de la borsa de treball
per prestar serveis amb caràcter temporal
com a personal interí docent en centres
públics d’educació infantil i primària i d’edu-
cació secundària dependents del Departa-
ment d’Educació, i el procediment perquè
el professorat interí o substitut inscrit a la
borsa esmentada sol·liciti la disponibilitat per
treballar en els centres públics d’educació
infantil i primària, anunciades per la Reso-
lució EDU/2863/2006, de 31 d’agost, i la
Resolució EDU/4189/2006, de 19 de de-
sembre.

—2 Establir com a nou termini de finalit-
zació per presentar les sol·licituds de les es-
mentades convocatòries el dia 19 d’abril de
2007, inclòs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
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sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta resolució en el 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, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució en el 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 pro-
cediment administratiu comú, o de qualse-
vol altre recurs que consideren convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.087.143)

EDICTE de 12 de març de 2007, de noti-
ficació de la Resolució de 9 de febrer de
2007, del director dels Serveis Territorials a
Barcelona I Ciutat, relativa a l’escolarizació
de l’alumna Paula Farrés Calero.

Per Resolució del director de l’IES Salva-
dor Espriu de Barcelona, de data 10 de
gener de 2007, es va imposar l’alumna Paula
Farrés Calero, la sanció d’inhabilitació defi-
nitiva per cursar estudis en el centre.

Mitjançant Resolució de data 9 de febrer
de 2007, el director dels Serveis Territorials
a Barcelona I-Ciutat, autoritza la matrícula
de l’alumna en l’IES Sant Josep de Ca-
lassanç de Barcelona.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’esmentada Resolució de 9
de febrer de 2007, mitjançant aquest Edic-
te i de conformitat amb l’establert a l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, es notifica als interessats que la
Resolució citada es troba a la seva dispo-
sició a la Secretaria dels Serveis Territorials
a Barcelona I-Ciutat, Avda. Paral.lel, 71-73,
08004 Barcelona, amb l’advertiment que si
no compareix en el termini de 10 dies, a
comptar des de la publicació d’aquest Edic-
te en el DOGC, s’arxivaran les actuacions
sense més tràmits, excepte els que com-
porti la execució de la Resolució citada.

Barcelona, 12 de març de 2007

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(07.071.035)

EDICTE de 14 de març de 2007, de notifi-
cació de la Resolució de 20 de febrer de
2007, del director dels Serveis Territorials a
Barcelona I (ciutat), relativa a l’escolarizació
de l’alumna Yeraldine Maguiña Coronado.

Per Resolució del director territorial dels
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat), de
data 20 de febrer de 2007, s’autoritza la ma-
trícula de l’alumna Yeraldine Maguiña Coro-
nado en l’AFA Madrid de Barcelona.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’esmentada Resolució de 20
de febrer de 2007, mitjançant aquest Edic-
te i de conformitat amb l’establert a l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, es notifica els interessats que la
Resolució citada es troba a la seva dispo-
sició a la Secretaria dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat), Avda. Paral·lel, 71-73,
08004 Barcelona, amb l’advertiment que si
no compareix en el termini de 10 dies, a
comptar des de la publicació d’aquest Edic-
te en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, s’arxivaran les actuacions sen-
se més tràmits, excepte els que comporti la
execució de la Resolució citada.

Barcelona, 14 de març de 2007

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(07.072.199)

EDICTE de 14 de març de 2007, de noti-
ficació de la Resolució de 2 de març de
2007, del director dels Serveis Territorials a
Barcelona I (ciutat), relativa a l’escolariza-
ció de l’alumna Anastasia Egorova.

Per Resolució del director territorial dels
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat), de
data 2 de març de 2007, s’autoritza la ma-
trícula de l’alumna Anastasia Egorova en
l’AFA Consell de Cent de Barcelona.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’esmentada Resolució de 2
de març de 2007, mitjançant aquest Edicte
i de conformitat amb l’establert a l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, es notifica els interessats que la
Resolució citada es troba a la seva dispo-
sició a la Secretaria dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat), avda. Paral·lel, 71-73,
08004 Barcelona, amb l’advertiment que si
no compareix en el termini de 10 dies, a
comptar des de la publicació d’aquest Edic-
te en el DOGC, s’arxivaran les actuacions
sense més tràmits, excepte els que com-
porti la execució de la Resolució citada.

Barcelona, 14 de març de 2007

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(07.072.200)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0816/07).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0816/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de ma-

nipulació i distribució de les proves d’ava-
luació de les competències bàsiques, des-
glossat en els següents lots:

Lot A: Manipulació i distribució de les pro-
ves d’avaluació de les competències bàsi-
ques als alumnes de primària.

Lot B: Manipulació i distribució de les pro-
ves d’avaluació de les competències bàsi-
ques als alumnes de secundària.

b) Termini d’execució:
Manipulació del material: del 23 d’abril al

26 d’abril de 2007.
Lliurament als destinataris: del 27 d’abril

al 4 de maig de 2007, en horari escolar (de
9h del matí a 5h de la tarda).

—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: 40.959,62 euros, IVA inclòs,

desglossat en els següents lots:
Lot A: 23.405,11 euros, IVA inclòs.
Lot B: 11.554,51 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació optativa: grup R, subgrup 9,

categoria B.
No s’exigeix classificació, no obstant po-

dran aportar la classificació empresarial fi-
xada en el plec per substituir la documen-
tació acreditativa de la solvència econòmica,
financera i tècnica que consta a l’apartat F
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives particulars. L’em-
presa ha de demostrar que té un xifra de
negocis global anual en el curs dels últims
tres exercicis amb un mínim anual de
150.000,00 euros.

—7 Criteris de valoració
a) Preu ofertat: fins a 30 punts.
b) Forma de realitzar els treballs: fins a

30 punts.
c) Millora del termini d’execució: fins a 25

punts.
d) Altres millores presentades per les em-

preses: 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.
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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: 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, de 9:00
hores a 18:00 hores i divendres de 9:00
hores a 14:00 hores.

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

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

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la remissió de l’oferta mitjançant fax, tele-
grama o a l’adreça de correu electrònic que
s’esmenta en el plec de clàusules, durant el
mateix dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—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 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 cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses de l’anunci
L’import de l’anunci és a càrrec de l’em-

presa adjudicatària.

Barcelona, 28 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.087.183)

RESOLUCIÓ EDU/974/2007, de 22 de
març, per la qual es dóna publicitat al Con-
veni de col·laboració entre el Ministeri d’Edu-
cació i Ciència i el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, per al pro-
grama de suport a l’ensenyament i a l’apre-
nentatge de les llengües estrangeres (PALE).

S’ha signat un conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el

Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per al programa de suport a
l’ensenyament i a l’aprenentatge de les llen-
gües estrangeres (PALE).

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i de l’arti-
cle 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de
creació i regulació del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació, sobre la pu-
blicació al DOGC dels convenis de col·-
laboració amb l’Administració de l’Estat,

Resolc:

Fer públic el Conveni de col·laboració, de
22 de desembre de 2006, entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, per al
programa de suport a l’ensenyament i a
l’aprenentatge de les llengües estrangeres
(PALE), que es transcriu com annex a aques-
ta Resolució.

Barcelona, 22 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i la Comunitat Autòno-
ma de Catalunya per al Programa de suport
a l’ensenyament i a l’aprenentatge de les
llengües estrangeres (PALE)

Madrid, 22 de desembre de 2006

Reunits

D’una part, la senyora Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo, com a ministra d’Educació i Ci-
ència, nomenada pel Reial decret 464/2006,
de 10 d’abril (BOE núm. 86, d’11.4.2006), en
virtut de la competència que li confereix l’ar-
ticle 13.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’or-
ganització i funcionament de l’Administració
General de l’Estat (BOE de 15 d’abril de 1997).

De l’altra, el senyor Ernest Maragall i Mira,
en nom i representació de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb les atribucions con-
ferides per la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament
capacitat jurídica suficient per subscriure
aquest Conveni, i a tal efecte

Exposen:
1. Que l’article 27 de la Constitució Es-

panyola estableix el dret de tothom a l’edu-
cació i assigna als poders públics l’obliga-
ció de garantir aquest dret. D’altra banda,
l’article 149.1.30) estableix la competència
de l’Estat per a l’establiment de les normes
bàsiques que desenvolupen el citat article
27, amb la finalitat de garantir el compliment
de les obligacions dels poders públics en
aquesta matèria.

2. Que l’article 44.2 de la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, estableix

que els poders públics han de promoure el
coneixement suficient d’una tercera llengua
en finalitzar l’ensenyament obligatori.

3. Que la Llei orgànica, 2/2006, de 3 de
maig, d’educació (LOE) estableix com una
de les finalitats del sistema educatiu la ca-
pacitació per a la comunicació en la llengua
oficial, en la llengua cooficial si n’hi hagués,
i en una o més llengües estrangeres. A més
a més, en el tercer principi que inspira
aquesta Llei s’adquireix el compromís deci-
dit amb els objectius plantejats per la Unió
Europea per als propers anys, entre els quals
es troba l’obertura del sistema educatiu al
món exterior, fet que exigeix, entre altres
coses, millorar l’aprenentatge d’idiomes
estrangers, augmentar la mobilitat i els in-
tercanvis i reforçar la cooperació europea.
L’article 157 estableix que correspon a les
administracions educatives promoure els
recursos necessaris per garantir, en el pro-
cés d’aplicació de la cooperació esmenta-
da, l’establiment de programes de reforç de
l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

4. Que l’article 9 de la Llei orgànica 2/
2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) es-
tableix que l’Estat promourà programes de
cooperació territorials amb la finalitat d’as-
solir els objectius educatius de caràcter
general i reforçar les competències bàsi-
ques, a través de convenis o acords amb
les comunitats autònomes.

5. Que d’acord amb tot això, la memòria
econòmica que acompanya la LOE preveu
la destinació de partides pressupostàries es-
pecífiques per a la millora de l’ensenyament
i l’aprenentatge de les llengües estrangeres
en el període d’aplicació de la Llei, previsió
que ja s’ha reflectit en els pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2006.

6. Que la Comissió General de la Confe-
rència Sectorial d’Educació va aprovar el 20
de juny de 2006 els criteris de distribució
entre les comunitats autònomes del crèdit
destinat a la millora de l’ensenyament i
l’aprenentatge de les llengües estrangeres,
assignat, en particular, en l’exercici 2006 a
programes de formació del professorat.

Conseqüentment, el Ministeri d’Educació
i Ciència i la Comunitat de Catalunya, prè-
via aprovació de la Comissió Delegada del
Govern per Política Autonòmica, subscriuen
aquest Conveni conforme a les següents

Clàusules

Primera. Objecte del Conveni
Constitueix l’objecte d’aquest Conveni

l’establiment dels mecanismes de col·la-
boració necessaris entre el Ministeri d’Edu-
cació i Ciència i la Comunitat de Catalunya,
a través de la Conselleria d’Educació, per a
recolzar les actuacions de la Comunitat
Autònoma en relació amb el Programa de
suport a l’ensenyament i l’aprenentatge de
les llengües estrangeres.

Segona. Descripció de les actuacions
Aquestes actuacions se centraran en la

formació del professorat implicat en l’ense-
nyament de llengües estrangeres en els
diferents nivells educatius:

Professorat d’educació primària especi-
alista en llengua estrangera que imparteixi
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l’idioma a l’etapa esmentada. Es dirigiran
prioritàriament a la formació d’aquells pro-
fessors que haguessin cursat els seus es-
tudis amb plans anteriors a 1997 i no hagin
participat en cap altra formació específica
de més de 100 hores en els últims cinc anys.

Professorat especialista en educació in-
fantil que actualment imparteix docència en
aquest nivell i participa en la implantació pri-
merenca de l’ensenyament de la llengua es-
trangera. Hauran d’acreditar un nivell mínim
de la citada llengua B2 del Marc Europeu
de Referència de les Llengües.

Professorat d’educació primària i secun-
dària no especialista en llengua estrangera
que participa en projectes lingüístics inno-
vadors: Seccions bil ingües, Programes
d’educació bilingüe, AICLE, etc. Hauran de
demostrar un nivell mínim de l’esmentat
idioma C1 del Marc Europeu de Referència
de les Llengües.

Per aquests col·lectius de professors s’or-
ganitzarà un itinerari de formació intensiu de,
com a mínim 200 hores, en el qual es refor-
cin i s’aprofundeixin continguts i aspectes
lingüístics ja adquirits, s’avanci en l’adqui-
sició d’un nivell de competència lingüística
superior i es tingui ocasió d’aplicar en el
propi context tot allò adquirit fomentant el
treball cooperatiu amb altres col·legues en
les mateixes o circumstàncies semblants. En
aquest itinerari existirà també una estada de
com a mínim dues setmanes, en un país la
llengua oficial del qual sigui la de l’idioma
corresponent a la formació, per a la immer-
sió lingüística i cultural que afavoreixi les
competències orals i la comprensió de fac-
tors socioculturals lligats a la llengua esmen-
tada.

Tercera. Aportacions econòmiques del Mi-
nisteri d’Educació i Ciència per a l’any 2006

El Ministeri d’Educació i Ciència aportarà
la quantitat de 1.962.719 euros per al finan-
çament de les activitats a les quals es refe-
reix la clàusula segona del present conveni
en la Comunitat Autònoma de Catalunya,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària
18.11.322B.451 del pressupost vigent del
Ministeri d’Educació i Ciència.

La Comunitat Autònoma de Catalunya
aportarà, com a mínim, la quantitat de
2.944.078 euros abans del 31 de desem-
bre de 2008 per finançar les actuacions ob-
jecte d’aquest conveni.

Quarta. Destí i distribució dels fons econò-
mics

La Comunitat de Catalunya destinarà els
fons econòmics d’aquest programa a les
despeses que es derivin de la formació dels
col·lectius de professors recollits a la sego-
na clàusula d’aquest conveni: professors
formadors, allotjament i viatges dels profes-
sors participants, pagament dels professors
substituts en cas que la formació sigui en
període lectiu, recursos materials aportats
als professors per a la seva formació lingüís-
tica i didàctica.

La Comunitat de Catalunya distribuirà els
fons econòmics aplicant-los a l’execució de
les actuacions recollides anteriorment, de
manera que com a mínim, el 80% de la
quantitat aportada pel Ministeri d’Educació
i Ciència vagi destinada a la formació dels

professors de primària. Aquesta quantitat
podrà ser incrementada d’acord amb els
criteris que estableixi la Comunitat Autòno-
ma que, en tot cas, atendran els aspectes
enumerats a la clàusula segona.

Cinquena. Instrumentació del pagament
El Ministeri d’Educació i Ciència procedi-

rà a transferir a la Comunitat de Catalunya
l’aportació econòmica corresponent a l’any
2006, a la signatura d’aquest Conveni.

A efectes de la justificació del lliurament,
la Comunitat de Catalunya aplegarà la do-
cumentació corresponent al desenvolupa-
ment de les actuacions objecte d’aquest
conveni i a la justificació de la despesa,
d’acord amb allò establert per a les Comu-
nitats Autònomes en l’article 86 de la Llei
47/2003, de 26 novembre de la Llei general
pressupostària.

Sisena. Publicitat
La Comunitat de Catalunya farà pública,

a través dels corresponents mitjans oficials,
l’aplicació pressupostària destinada a cofi-
nançar el programa de suport a l’ensenya-
ment i aprenentatge de llengües estrange-
res, així com la distribució definitiva del crèdit
aprovat per la Comunitat Autònoma.

Així mateix farà constar l’aportació de
l’Estat en la convocatòria, publicitat, reso-
lució i notificació als interessats de les ac-
tuacions objecte del present conveni. En
particular, les publicacions impreses o elec-
tròniques i notificacions fetes per qualsevol
mitjà contindran el logotip institucional del
Ministeri d’Educació i Ciència i la menció
expressa “Programa cofinançat pel Minis-
teri d’Educació i Ciència”.

Setena. Comissió Mixta de Seguiment
A fi de realitzar el seguiment i l’avaluació

dels resultats del Programa de suport a l’en-
senyament i a l’aprenentatge de les llengües
estrangeres derivats de les aportacions de
l’Estat a l’any 2006, així com la interpreta-
ció i compliment del present Conveni, amb-
dues parts convenen la constitució d’una
Comissió Mixta paritària, composta de sis
membres, dos dels quals seran designats
pel Ministeri d’Educació i Ciència, un per la
Delegació del Govern a la Comunitat de
Catalunya i tres pel Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya.

En el si de la Comissió de Seguiment, la
Comunitat de Catalunya informarà de l’apli-
cació dels programes de formació que s’ha-
gin posat en marxa finançats a través del
present conveni i proporcionarà al Ministeri
d’Educació i Ciència documentació que jus-
tifiqui el destí dels fons i els criteris de la
seva distribució, la relació de les activitats
de formació a les quals hagin estat destina-
des les aportacions econòmiques senyala-
des a la tercera clàusula d’aquest Conveni
i tot allò relacionat amb el compliment de la
resta de les seves clàusules.

Vuitena. Vigència i resolució
El present Conveni serà vigent des del dia

de la seva signatura fins al 31 de desembre
de 2008, i podrà ser renovat o modificat,
amb caràcter exprés, a través del document
a l’efecte. La disposició de nous crèdits en
exercicis pressupostaris posteriors podrà

donar lloc a la subscripció de les correspo-
nents addendes, que passaran a formar part
indissoluble del mateix conveni, i en les que
es recolliran les noves aportacions econò-
miques afegint, en el seu cas, noves actu-
acions en relació amb el suport a l’ensenya-
ment i  l ’aprenentatge de les l lengües
estrangeres.

A més a més de l’expiració del seu termi-
ni de vigència, seran causes d’extinció del
conveni:

El mutu acord de les parts.
La denúncia del conveni per qualsevol de

les parts com a conseqüència de l’incom-
pliment de les seves clàusules per l’altra
part.

Novena. Naturalesa i jurisdicció
El present conveni té naturalesa adminis-

trativa, sent el règim jurídic aplicable l’esta-
blert en el títol I de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Qualsevol qüestió sorgida en relació amb
l’aplicació, la interpretació i els efectes del
present conveni que no quedin soluciona-
des per la comissió prevista a la setena clàu-
sula seran resoltes pels òrgans de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, signen aquest
Conveni per duplicat, i un exemplar queda
en poder de cadascuna de les parts signa-
tàries, en el lloc i la data indicats més amunt.

Pel Ministeri d’Educació i Ciència

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
Ministra d’Educació i Ciència

Per la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.072.016)

RESOLUCIÓ EDU/983/2007, de 28 de
març, per la qual s’estableixen els mòduls
econòmics de les despeses de funciona-
ment dels concerts educatius per a l’any
2007.

D’acord amb el que disposa l’article 117
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació; l’article 16 de la Llei 42/2006,
de 28 de desembre, de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a l’any 2007, i el De-
cret 647/2006, de 27 de desembre, pel qual
s’estableixen els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2006 mentre no
siguin vigents els del 2007, cal fixar els mò-
duls econòmics dels centres privats con-
certats, per unitat escolar i per a cada nivell
educatiu.

Per això, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar els mòduls econòmics de les
despeses de funcionament dels centres pri-
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vats concertats, per unitat escolar i per a
cada nivell educatiu per a l’any 2007,
d’acord amb els imports que consten en
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 La despesa corresponent a aquesta
Resolució anirà a càrrec de la partida pres-
supostària EN03 D/488000100/4210.

—3 Aquesta modificació tindrà efectes des
de l’1 de gener de 2007.

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

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

Barcelona, 28 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Mòduls vigents a partir de l’1 de gener de
2007

Despeses de funcionament:
Mòdul anual = mòdul mensual x 12.

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 5.655,48 euros.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 5.655,48 euros.

EDUCACIÓ ESPECIAL

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat ordinària: 7.352,13
euros.

Substitucions de personal
Mòdul anual per unitat: 679,47 euros

PROGRAMES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 8.594,11 euros.

Substitucions de personal
Mòdul anual per unitat: 679,47 euros.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Despeses de funcionament
Primer cicle
Mòdul anual per unitat: 7.352,13 euros.
Segon cicle
Mòdul anual per unitat: 8.114,87 euros.

BATXILLERAT

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 4.846,17 euros.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Despeses de funcionament

Conducció d’activitats fisicoesportives en el
medi natural (CFPM 0101):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
11.888,04 euros.

Gestió administrativa (CFPM 0201):
Mòdul anual per unitat de primer curs2:
13.967,86 euros.

Explotacions agràries extensives (CFPM
0302):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.687,20 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
12.199,02 euros.

Treballs forestals i de conservació del medi
natural (CFPM 0303):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.677,23 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.482,18 euros.

Jardineria (CFPM 0305):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.677,23 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.482,18 euros.

Preimpressió en arts gràfiques (CFPM 0401):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
14.540,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
15.591,32 euros.

Impressió en arts gràfiques (CFPM 0402):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
18.383,73 euros.

Electromecànica de vehicles (CFPM 0501):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
12.570,05 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
13.946,24 euros.

Carrosseria (CFPM 0502):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
12.570,05 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
13.946,24 euros.

Comerç (CFPM 0601):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
13.967,86 euros.

Equips i instal·lacions electrotècniques
(CFPM 0801):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.687,20 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
12.199,02 euros.

Equips electrònics de consum (CFPM 0802):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.687,20 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
12.199,02 euros.

Fabricació industrial de fusteria i moble
(CFPM 0902):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
18.383,73 euros.

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i
moble (CFPM 0903):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
12.570,05 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
13.946,24 euros.

Cuina (CFPM 1001):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.687,20 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
12.199,02 euros.

Pastisseria i forneria (CFPM 1002):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
11.888,04 euros.

Serveis de restaurant i bar (CFPM 1003):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
11.888,04 euros.

Elaboració de vins i altres begudes (CFPM
1103):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
13.967,86 euros.

Laboratori d’imatge (CFPM 1201):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
13.967,86 euros.

Mecanització (CFPM 1402):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
14.540,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
15.591,32 euros.

Laboratori (CFPM 1504):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
13.967,86 euros.

Cures auxiliars d’infermeria (CFPM 1601):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
13.967,86 euros.

Farmàcia (CFPM 1602):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
11.888,04 euros.

Atenció sociosanitària (CFPM 1701):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.677,23 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.482,18 euros.

Perruqueria (CFPM 1801):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.677,23 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.482,18 euros.

Estètica personal decorativa (CFPM 1802):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
11.888,04 euros.

Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies (CFPM
1901):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
14.540,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
15.591,32 euros.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de
fred, climatització i producció de calor
(CFPM 1902):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
12.570,05 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
13.946,24 euros.

Explotació de sistemes informàtics (CFPM
2201):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.677,23 euros.
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Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.482,18 euros.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Despeses de funcionament

Animació d’activitats físiques i esportives
(CFPS 0151):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Secretariat (CFPS 0251):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.361,78 euros.

Administració i finances (CFPS 0252):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics (CFPS 0352):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Disseny i producció editorial (CFPS 0451):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Automoció (CFPS 0551):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Gestió comercial i màrqueting (CFPS 0651):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.361,78 euros.

Comerç internacional (CFPS 0653):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció (CFPS 0751):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Desenvolupament de projectes urbanístics
i operacions topogràfiques (CFPS 0752):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Realització i plans d’obres (CFPS 0753):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
6.028,62 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 37,81
euros.

Sistemes de regulació i control automàtics
(CFPS 0851):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.081,12 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.592,94 euros.

Desenvolupament de productes electrònics
(CFPS 0852):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.081,12 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.592,94 euros.

Instal·lacions electrotècniques (CFPS 0853):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.081,12 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.592,94 euros.

Sistemes de telecomunicació i informàtics
(CFPS 0854):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Agències de viatges (CFPS 1051):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.361,78 euros.

Informació i comercialització turístiques
(CFPS 1053):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.361,78 euros.

Restauració (CFPS 1054):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.081,12 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.592,94 euros.

Animació turística (CFPS 1055):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.281,96 euros.

Realització d’audiovisuals i espectacles
(CFPS 1251):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Imatge (CFPS 1252):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

So (CFPS 1253):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Producció d’audiovisuals, ràdio i especta-
cles (CFPS 1254):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Desenvolupament de projectes mecànics
(CFPS 1452):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Producció per mecanització (CFPS 1453):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Anàlisi i control (CFPS 1554):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.081,12 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.592,94 euros.

Dietètica (CFPS 1651):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Higiene bucodental (CFPS 1652):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.281,96 euros.

Anatomia patològica i citologia (CFPS 1653):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Laboratori de diagnòstic clínic (CFPS 1654):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Documentació sanitària (CFPS 1658):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.361,78 euros.

Audiopròtesis (CFPS 1661):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Educació infantil (CFPS 1752):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Integració social (CFPS 1753):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
6.028,62 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 37,81
euros.

Interpretació de la llengua de signes (CFPS
1754):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Estètica (CFPS 1852):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés (CFPS 1951):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Desenvolupament de projectes d’instal·la-
cions de fluids, tèrmiques i manutenció
(CFPS 1952):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.963,97 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
10.340,16 euros.

Manteniment d’equips industrials (CFPS
1953):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.933,99 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
11.985,24 euros.

Administració de sistemes informàtics
(CFPS 2251):
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Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

Desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques (CFPS 2252):
Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.071,15 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.876,10 euros.

(07.087.148)

DECRET 83/2007, de 3 d’abril, de cessa-
ment, nomenament i ratificació de membres
del Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.c), e), g), h), n) i 6 de la Llei 25/
1985, de 10 de desembre, dels consells
escolars, cal procedir al cessament, el no-
menament i la ratificació de diversos mem-
bres del Consell Escolar de Catalunya, amb
la sol·licitud prèvia del Bloc d’Estudiants Na-
cionalistes, la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica de Catalunya, Fo-
ment del Treball Nacional, l’Associació Pro-
fessional Serveis Educatius de Catalunya i
l’Institut d’estudis Catalans.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta del
conseller d’Educació i amb l’acord previ del
Govern,

Decreto:

Article 1
El senyor Josep M. Terricabras i Noguera

cessa com a membre del Consell Escolar
de Catalunya, en representació de l’Institut
d’Estudis Catalans, i se li agraeixen els
serveis prestats.

Article 2
El nomenament del senyor Ricard Torrents

i Bertrana com a membre del Consell Esco-
lar de Catalunya, en representació del sec-
tor Institut d’Estudis Catalans, amb efectes
fins al 30 de març de 2011.

Article 3
La ratificació com a membres del Consell

Escolar de Catalunya, en representació dels
sectors que s’hi indiquen, de les següents
persones:

El senyor Sergi Rubió i Pinyol, en repre-
sentació del sector Alumnat, amb efectes
fins al 3 de març de 2011.

El senyor Joan Coma Ainsa, en represen-
tació del sector Moviments de mestres de
renovació pedagògica, amb efectes fins al
29 de març de 2011.

El senyor Manuel Rosillo López, en repre-
sentació del sector Organitzacions patro-
nals, amb efectes fins al 29 de març de
2011.

El senyor Juan José Albericio i Huerta, en
representació del sector Titulars de centres
privats, amb efectes fins al 29 de març de
2011.

Barcelona, 3 d’abril de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.087.040)

RESOLUCIÓ EDU/984/2007, de 29 de
març, de modificació de la Resolució EDU/
825/2007, de 20 de març, de convocatòria
de proves per a la provisió de places de fun-
cionaris docents.

Atès que a la Resolució EDU/825/2007,
de 20 de març, de convocatòria de proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents (DOGC núm. 4850, de 27.3.2007),
la base 2.2.2.b) estableix que quedaran
exempts del requisit d’estar en possessió
de la formació pedagògica i didàctica a la
qual es refereix l’article 100.2 de la Llei or-
gànica 2/2006 els aspirants que posseeixin
el títol de mestre, diplomat en professorat
d’educació general bàsica, mestre d’ense-
nyament primari i els llicenciats en pedago-
gia i psicopedagogia i aquells que estiguin
en possessió de la llicenciatura de ciències
de l’activitat física i de l’esport, del títol
superior de música (especialitat pedagogia
de l’instrument i especialitat de pedagogia
de la formació musical bàsica i general) o
del títol superior de dansa (especialitat de
pedagogia de la dansa), i atès que la base
8.1.b) de l’esmentada convocatòria esta-
bleix que, de conformitat amb la base
2.2.2.b), queden exempts de presentar
aquest document els mestres, els llicenci-
ats en pedagogia, psicopedagogia i aquells
que estiguin en possessió de la llicenciatu-
ra de ciències de l’activitat física i de l’es-
port, del títol superior de música (especia-
litat pedagogia de l’instrument i especialitat
de pedagogia de la formació musical bàsi-
ca i general) o del títol superior de dansa
(especialitat de pedagogia de la dansa);

Atès que no s’especificava que a la llicen-
ciatura de ciències de l’activitat física i de
l’esport només estaran exempts del requi-
sit d’estar en possessió de la formació pe-
dagògica i didàctica a la qual es refereix
l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006
aquells que tinguin l’especialitat itinerari
d’educació;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar la base 2.2.2.b) de la Reso-
lució de la convocatòria i establir que que-
daran exempts del requisit d’estar en pos-
sessió de la formació pedagògica i didàcti-
ca a la qual es refereix l’article 100.2 de la
Llei orgànica 2/2006 els aspirants que pos-
seeixin el títol de mestre, diplomat en pro-
fessorat d’educació general bàsica, mestre
d’ensenyament primari i els llicenciats en pe-
dagogia i psicopedagogia i aquells que
estiguin en possessió de la llicenciatura de
ciències de l’activitat física i de l’esport (es-

pecialitat itinerari d’educació), del títol su-
perior de música (especialitat pedagogia de
l’instrument i especialitat de pedagogia de
la formació musical bàsica i general) o del
títol superior de dansa (especialitat de pe-
dagogia de la dansa).

—2 Modificar el paràgraf quart de la base
8.1.b), que queda redactat en els següents
termes:

“De conformitat amb el que s’estableix a
la base 2.2.2.b) d’aquesta convocatòria,
queden exempts de presentar aquest do-
cument els mestres, els llicenciats en peda-
gogia, psicopedagogia i aquells que estiguin
en possessió de la llicenciatura de ciències
de l’activitat física i de l’esport (especialitat
itinerari d’educació), del títol superior de
música (especialitat pedagogia de l’instru-
ment i especialitat de pedagogia de la for-
mació musical bàsica i general) o del títol
superior de dansa (especialitat de pedago-
gia de la dansa)”.

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

Barcelona, 29 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.088.156)

EDICTE de 2 d’abril de 2007, pel qual es
notifica la resolució d’incoació d’expedient
disciplinari a la senyora Anna Mª. Gomà
Stinchi.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 12 de març de
2007, de la secretària general del Departa-
ment d’Educació, per la qual s’incoa expe-
dient disciplinari a la funcionària del cos
administratiu Sra. Anna Mª. Gomà Stinchi,
DNI 38490955H, de Barcelona, es notifica
a la persona interessada que, en aplicació
del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la reso-
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lució d’incoació és a la seva disposició a les
oficines de la Subdirecció General de la
Inspecció de Serveis del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina, i que se la cita perquè el primer
dimarts, ultrapassades 48 hores després de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
comparegui a les 11 hores 30 minuts, a la
planta 5B de la Via Augusta, núm. 202,
08021 Barcelona, a fi de prendre-li declara-
ció en relació amb l’expedient disciplinari
que es notifica per aquest Edicte. També es
notifica que l’esmentada resolució contem-
pla l’aplicació de la mesura preventiva de
retenció cautelar d’havers, així com els re-
cursos susceptibles de ser interposats con-
tra la mesura.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 2 d’abril de 2007

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(07.092.002)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obra (exp. 0803/07).

—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: 0803/07.

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

quació i instal·lació provisional del CEIP de
5 unitats a Sant Vicenç de Castellet (Bages).

b) Termini d’execució: 6 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig a efectuar en un termini mà-
xim de 10 dies des de la data de formalit-
zació del contracte.

—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: 552.662,22 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, subgrup complet,

categoria e.
Les empreses estrangeres comunitàries

no classificades hauran de presentar els do-
cuments acreditatius de solvència econòmi-
ca, financera i tècnica que figuren a l’apar-
tat G del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:

fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals, fins a 6 punts per mitjans materials
adequats al tipus d’execució i fins a 3 punts
pel programa de treball.

—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: 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 8

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 de 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 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 cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’em-

presa adjudicatària.

Barcelona, 29 de març de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.088.192)


