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EDICTE de 30 d’agost de 2007, pel qual se 
sotmet a informació pública el Projecte de 
decret pel qual es regula la contractació de 
professionals com a professorat especialista en 
centres públics d’ensenyament no universitari 
dependents del Departament d’Educació.

El Departament d’Educació ha elaborat un pro
jecte de decret pel qual es regula la contractació 

de professionals com a professorat especialista 
en centres públics d’ensenyament no universitari 
dependents del Departament d’Educació.

Amb la finalitat de donar participació als ciu
tadans en el procés d’elaboració de l’esmentat 
projecte normatiu, se sotmet a informació 
pública, d’acord amb el que disposen l’article 
64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, de 
procediment i règim jurídic de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, i l’article 86 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, durant 
el termini de 20 dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la data de publicació d’aquest 
edicte al DOGC.

El projecte esmentat es podrà examinar, en 
hores d’oficina, a la seu central del Departament 
d’Educació (Via Augusta, 202226, 08021 
Barcelona) i als seus serveis territorials de 
Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel, 7173, 08004 
Barcelona), Barcelona II (comarques) (c. Casp, 
15, 08010 Barcelona), Baix LlobregatAnoia 
(c. Laureà Miró, 328330, 08980 Sant Feliu 
de Llobregat), Vallès Occidental (c. Marquès 
de Comillas, 6769, 08202 Sabadell), Girona 
(c. Ultònia, 13, 17002 Girona), Lleida (c. Pica 
d’Estats, 2, 25006 Lleida), Tarragona (c. Sant 
Francesc, 7, 43003 Tarragona) i Terres de l’Ebre 
(c. Providència, 59, 43500 Tortosa), o bé con
sultar la pàgina web del Departament d’Educació 
(http://www.gencat.cat/educacio) per formularhi 
les al·legacions que es considerin oportunes.

Barcelona, 30 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.246.027)

RESOLUCIÓ EDU/2736/2007, de 7 de 
setembre, per la qual es convoca, per al 
curs acadèmic 2007-2008, el procés per a 
l’acreditació de les competències professio-
nals relatives a les unitats de competència 
establertes en els títols de tècnic i tècnic 
superior, de determinats cicles formatius de 
formació professional del sistema educatiu, i 
es convoca una prova restringida d’accés als 
esmentats cicles formatius.
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La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de 
les qualificacions i de la formació professional, 
estableix, a l’article 8, que els títols de formació 
professional acrediten les qualificacions profes
sionals corresponents i que el reconeixement 
de les competències professionals adquirides 
a través de l’experiència laboral o vies no for
mals de formació s’acreditaran i s’avaluaran, 
parcialment o total, amb la finalitat d’obtenir 
el títol o certificat corresponent.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, estableix a l’article 5.1 que totes 
les persones han de tenir la possibilitat de 
formarse al llarg de la vida, dintre i fora del 
sistema educatiu, per tal d’adquirir, actualit
zar, completar i ampliar les seves capacitats, 
coneixements, habilitats, aptituds i compe
tències per al seu desenvolupament personal 
i professional, i l’article 69.4 determina que 
les administracions educatives organitzaran 
periòdicament proves per obtenir directament 
els títols de formació professional.

El Reial decret 1538/2006, de 15 de desem
bre, pel qual s’estableix l’ordenació general de 
la formació professional del sistema educatiu, 
ha derogat el Reial decret 942/2003, de 18 
de juliol, pel qual es determinen les condicions 
bàsiques que han de reunir les proves per a 
l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior 
de formació professional específica, excepte la 
disposició transitòria única, quant a l’avaluació 
de les competències professionals. El Reial 
decret derogat permetia inscriure’s a les proves 
d’obtenció dels títols de formació professional 
sense reunir els requisits acadèmics d’accés, la 
qual cosa no es permet amb la nova normativa. 
Aquest canvi fa que les persones que duen a 
terme el procés d’acreditació de competències, 
i posteriorment, vulguin inscriure’s a les proves 
d’obtenció dels títols de formació professional, 
hagin de reunir els requisits d’accés, per la 
qual cosa convé dur a terme una convocatòria 
de les proves d’accés, de caràcter restringit, 
i en les condicions que es determinen, a qui 
participa en el procés d’acreditació de les 
competències.

El Decret 176/2003, de 8 de juliol, de cre
ació de l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals, estableix, a l’article 1.2, que 
l’Institut és l’òrgan tècnic encarregat de definir 
i proposar, per a l’àmbit de Catalunya, un 
sistema integrat de qualificacions i formació 
professional, del qual formen part, segons 
l’article 2.2, els requisits i els procediments 
per poder reconèixer i, si cal, avaluar les 
competències professionals adquirides en la 
formació professional específica, o mitjançant 
l’experiència professional.

D’altra banda, aquesta convocatòria, per tal 
que les persones interessades disposin d’una 
major accessibilitat per fer la fase d’orientació 
de les competències professionals, introdueix, 
com a novetat, que es pugui fer durant tot l’any, 
per la qual cosa s’organitza en tres tandes.

Per últim, pel que fa a la tramitació te
lemàtica del procediment d’inscripció a 
processos d’acreditació de coneixements, 
aptituds o competències convocats pel De
partament d’Educació, és d’aplicació l’Ordre 
EDU/494/2006, de 20 d’octubre, que aprova 
l’esmentat procediment.

Per tot això,

Resolc:

—1 Objectiu
1.1 Convocar, per al curs acadèmic 

20072008, el procés per a l’acreditació de 
les competències professionals relatives a 
les unitats de competència establertes en els 
títols de tècnic i tècnic superior de determinats 
cicles formatius de formació professional del 
sistema educatiu.

El procés es durà a terme en els centres 
i per als cicles formatius que es detallen a 
l’annex 1 d’aquesta Resolució. El director 
general d’Ensenyaments Professionals, Ar
tístics i Especialitzats, en funció del nombre 
d’inscripcions prèvies, podrà ampliar o reduir 
la relació de centres.

1.2 Convocar una prova restringida d’ac
cés als cicles formatius que es detallen a 
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Requisits d’inscripció a l’acreditació de 
competències professionals

2.1 Les persones que vulguin acreditar les 
competències dels cicles formatius de grau 
mitjà hauran de tenir, com a mínim, 18 anys, 
i per als cicles de grau superior 20 anys, o 
19 anys si estan en possessió d’un títol de 
tècnic, o bé complirlos durant l’any en el 
qual s’inscriuen.

2.2 Totes les persones que sol·licitin acre
ditar les competències hauran de reunir, a més 
del requisit d’edat, algun dels dos següents:

a) Una experiència laboral mínima de dos 
anys en el sector productiu relacionat amb 
el cicle formatiu del qual volen acreditar les 
unitats de competència del títol, desenvolupant 
activitats professionals de l’àmbit de treball del 
cicle formatiu. Als efectes de comprovar aquest 
requisit, es tindran en compte els sectors i 
les activitats d’empresa previstes en el camp 
professional del currículum del cicle formatiu 
regulat pel decret corresponent.

b) Haver finalitzat estudis professionals, 
degudament certificats, d’acord amb el punt 
3.d) d’aquesta Resolució, amb continguts i 
objectius relacionats amb les activitats professi
onals desenvolupades en el sector professional 
i amb el cicle formatiu del qual volen acreditar 
les competències professionals.

2.3 Una persona que estigui matriculada en 
determinats crèdits en règim presencial en el 
curs acadèmic 20072008 no podrà inscriure’s 
simultàniament a la fase d’avaluació de les 
competències, prevista pel mes de desembre 
de 2007, en aquelles unitats de competència 
associades amb els crèdits formatius dels 
quals està matriculada. Per la qual cosa, si 
vol seguir la fase d’avaluació de competències 
haurà de sol·licitar la renúncia a la matrícula 
dels corresponents crèdits formatius.

2.4 La inscripció està subjecta al pagament 
de les taxes que estableix la Llei 15/1997, de 
24 de desembre, de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, i que s’indiquen 
a la sol·licitud d’inscripció.

—3 Documents per formalitzar la inscripció 
a l’acreditació de competències

Per fer la inscripció a l’acreditació de 
competències s’ha de presentar la següent 
documentació:

a) Si té un títol de tècnic o tècnica i vol 
acreditar les competències d’un títol de grau 
superior: fotocòpia del títol.

b) Per acreditar l’experiència laboral de les 
persones que treballen com assalariades:

Certificat de la Tresoreria General de la Se
guretat Social, on consti l’empresa, el grup i el 
període de cotització i certificat de l’empresa 
on consti la durada del contracte, les activitats 
realitzades i la durada de les activitats.

En el cas dels cicles formatius de la família 
professional d’Activitats maritimopesqueres, 
també la llibreta de navegació, regulada en la 
disposició addicional segona del Reial decret 
2062/1999, de 30 de desembre (BOE núm. 
18, de 21.1.2000).

c) Per acreditar l’experiència laboral de les 
persones que treballen com autònomes:

Certificat de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral 
que correspongui.

La liquidació de l’impost d’activitats eco
nòmiques o la pàgina del model 036 de la 
Declaració censal del Ministeri d’Hisenda, 
on consta la descripció, el tipus i el grup de 
l’activitat.

Una declaració personal de les activitats 
que realitza.

En el cas dels cicles formatius de la fa
mília professional Nauticopesquera, també 
la llibreta de navegació, regulada en la dis
posició addicional segona del Reial decret 
2062/1999, de 30 de desembre (BOE núm. 
18, de 21.1.2000).

d) Per acreditar els estudis professionals 
acabats: fotocòpia del títol, diploma o certificat 
de finalització dels estudis, on consti el centre 
que l’expedeix. També s’hi adjuntarà un docu
ment, segellat pel centre que ha impartit els 
estudis, que certifiqui els continguts i les du
rades. Aquest certificat pot incorporar, també, 
els objectius dels estudis cursats i qualsevol 
altra informació que pugui servir per relacionar
los amb les activitats del sector professional 
i del cicle formatiu del qual vol acreditar les 
competències professionals.

e) Les persones que tinguin una bonificació 
del 50% de la taxa hauran de presentar una 
fotocòpia del títol de família nombrosa de 
categoria general, equivalent al de primera 
categoria. Aquelles que estiguin exemptes 
de pagar la taxa hauran de presentar una 
fotocòpia del títol de família nombrosa de 
categoria especial, equivalent als de segona 
categoria i categoria d’honor, o bé la declaració 
legal d’estar subjecte a mesures privatives 
de llibertat.

f) Les persones amb un grau de minusvali
desa igual o superior al 33% estan exempts de 
la taxa. Hauran de presentar la documentació 
oficial que ho acrediti.

g) Les víctimes d’actes terroristes, els seus 
cònjugues i els seus fills estan exempts de la 
taxa. Hauran de presentar la documentació 
oficial que ho acrediti.

—4 Finalitat del procés
4.1 L’acreditació de competències serveix 

per reconèixer les competències adquirides a 
partir de l’experiència professional, en relació 
amb les unitats de competència establertes 
en el currículum del cicle formatiu, segons el 
Decret corresponent especificat a l’annex 1 
d’aquesta Resolució.

4.2 Les persones que disposen de 
l’experiència professional prevista a l’apartat 
2.2.a) d’aquesta Resolució, que participin en 
el procés d’acreditació de les competències i 
que no tinguin els requisits acadèmics per a 
l’obtenció dels títols de formació professional, 
disposen de la convocatòria restringida de 
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les proves d’accés, que es regula al punt 17 
d’aquesta Resolució.

4.3 Les persones que hagin obtingut 
el reconeixement d’una o més unitats de 
competència estaran exemptes de realitzar 
les proves d’avaluació dels crèdits associats 
directament a les unitats de competència del 
corresponent cicle formatiu.

—5 Informació sobre el procés
La informació s’iniciarà a partir de la pu

blicació d’aquesta Resolució i durarà fins les 
dates d’inscripció per a les fases d’orientació 
i avaluació de l’acreditació de competències. 
Les persones interessades poden informarse 
sobre aquesta convocatòria en els centres i 
punts d’informació que es detallen als annexos 
1 i 2 d’aquesta Resolució, i a la pàgina web 
del Departament d’Educació (http://www.
gencat.cat/educacio). També es pot trobar 
informació addicional a les pàgines web de 
la Direcció General d’Ensenyaments Profes
sionals, Artístics i Especialitzats (http://www.
xtec.cat/fp) i de l’Institut Català de les Qua
lificacions Professionals (http://www.gencat.
cat/educacio/icqp).

—6 Inscripció per acreditar les competències 
professionals

6.1 El procés d’acreditació de les com
petències professionals es compon de dues 
fases consecutives; la fase d’orientació, en la 
qual s’informa, s’assessora i s’acompanya la 
persona aspirant al llarg del procés, i la fase 
d’avaluació; en la qual s’evidencien les compe
tències que posseeix la persona aspirant.

6.2 Per inscriure’s a la fase d’avaluació 
de les competències, és condició necessària 
haver seguit prèviament la fase d’orientació del 
mateix cicle formatiu en aquesta convocatòria 
o en anteriors convocatòries.

—7 Desenvolupament de la fase d’orientació 
de les competències professionals

7.1 La fase d’orientació de les competèn
cies professionals s’obre durant tot l’any, per 
la qual cosa s’organitzen tres tandes.

7.2 Les persones que no hagin completat 
la fase d’orientació en una tanda quedaran 
inscrites automàticament en la següent i poden 
completar la fase d’orientació fins el final de 
la tercera tanda.

7.3 Les persones que al final de la ter
cera tanda de la fase d’orientació d’aquesta 
convocatòria no l’hagin completat, i vulguin 
ferla, hauran de presentar de nou la sol·licitud 
d’inscripció en les ulteriors convocatòries.

7.4 Les persones que vulguin inscriure’s 
a la fase d’avaluació de les competències 
d’aquesta convocatòria han de seguir la fase 
d’orientació del mateix cicle formatiu en la 
primera tanda.

7.5 Les persones que completin la fase 
d’orientació en qualsevol de les tandes 
d’aquesta convocatòria podran inscriure’s a 
la fase d’avaluació de les competències del 
mateix cicle formatiu en les properes con
vocatòries.

—8 Calendari de la primera tanda de la 
fase d’orientació de les competències pro-
fessionals

8.1 Del 17 al 28 de setembre de 2007, 
les persones interessades han de presentar la 
“Sol·licitud d’inscripció per a l’orientació de les 
competències professionals en la convocatòria 

de 20072008”. La sol·licitud es presentarà per 
via telemàtica, mitjançant l’aplicació disponible 
a la pàgina web http://www.gencat.cat/educa
cio i es podrà tramitar des de qualsevol terminal 
de què disposin les persones interessades, o 
bé des dels centres i punts d’informació que 
es detallen als annexos 1 i 2 d’aquesta Reso
lució. També es podrà presentar per alguna de 
les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

8.2 Un cop realitzada la inscripció a la fase 
d’orientació, si és necessari, es durà a terme 
la redistribució per centres de les persones 
inscrites. El dia 3 d’octubre de 2007 es publi
carà l’assignació definitiva de centre a la web 
http://www.gencat.cat/educacio i als taulers 
d’anuncis dels centres i punts d’informació 
que es detallen, respectivament, als annexos 
1 i 2 d’aquesta Resolució.

8.3 El dia 4 d’octubre de 2007, a les 7 de 
la tarda, cada centre farà una sessió informativa 
adreçada a les persones que tenen assignades 
per explicarlos la finalitat i les concrecions del 
procés d’acreditació i detallarlos la documen
tació que han de presentar.

8.4 A partir del dia 8 d’octubre i fins al dia 
11 d’octubre de 2007, les persones aspirants 
hauran de presentar tota la documentació al 
centre assignat i haver efectuat el pagament 
de la taxa corresponent.

8.5 El dia 17 d’octubre de 2007, cada 
centre farà pública la llista d’admesos i ex
closos juntament amb els motius d’exclusió, 
i s’obrirà un període de tres dies hàbils, fins 
al dia 19, per completar la documentació 
presentada. El dia 22 d’octubre de 2007 es 
farà pública la llista definitiva de persones 
admeses i excloses.

8.6 El procés d’orientació s’iniciarà el dia 
23 d’octubre de 2007 i finalitzarà el dia 14 de 
desembre de 2007.

8.7 Un cop feta la fase d’orientació, els 
centres lliuraran a les persones que hagin 
seguit tot el procés un certificat d’orientació 
sobre l’acreditació de competències.

—9 Calendari de la segona tanda de la 
fase d’orientació de les competències pro-
fessionals

9.1 Del 22 d’octubre de 2007 a l’11 de 
gener de 2008, les persones interessades han 
de presentar la “Sol·licitud d’inscripció per a 
l’orientació de les competències professionals 
en la convocatòria de 20072008”. La sol·licitud 
es presentarà per via telemàtica, mitjançant 
l’aplicació disponible a la pàgina web http://
www.gencat.cat/educacio i es podrà tramitar 
des de qualsevol terminal de què disposin les 
persones interessades, o bé des dels centres i 
punts d’informació que es detallen als annexos 
1 i 2 d’aquesta Resolució. També es podrà 
presentar per alguna de les diferents vies que 
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

9.2 Un cop realitzada la inscripció a la fase 
d’orientació, si és necessari, es durà a terme 
la redistribució per centres de les persones 
inscrites. El dia 16 de gener de 2008 es publi
carà l’assignació definitiva de centre a la web 
http://www.gencat.cat/educacio i als taulers 
d’anuncis dels centres i punts d’informació 
que es detallen, respectivament, als annexos 
1 i 2 d’aquesta Resolució.

9.3 El dia 17 de gener de 2008, a les 7 de 
la tarda, cada centre farà una sessió informativa 
adreçada a les persones que tenen assignades 
per explicarlos la finalitat i les concrecions del 
procés d’acreditació i detallarlos la documen
tació que han de presentar.

9.4 A partir del dia 21 de gener i fins al 
dia 25 de gener de 2008, els aspirants hauran 
de presentar tota la documentació al centre 
assignat i haver efectuat el pagament de la 
taxa corresponent.

9.5 El dia 30 de gener de 2008, cada 
centre farà pública la llista d’admesos i ex
closos juntament amb els motius d’exclusió, 
i s’obrirà un període de tres dies hàbils, fins 
al dia 1 de febrer, per completar la documen
tació presentada. El dia 4 de febrer de 2008 
es farà pública la llista definitiva de persones 
admeses i excloses.

9.6 El procés d’orientació s’iniciarà el dia 
5 de febrer de 2008 i finalitzarà el dia 14 de 
març de 2008.

9.7 Un cop feta la fase d’orientació, els 
centres lliuraran a les persones que hagin 
seguit tot el procés un certificat d’orientació 
sobre l’acreditació de competències.

—10 Calendari de la tercera tanda de la 
fase d’orientació de les competències pro-
fessionals

10.1 Del 4 de febrer de 2008 al 28 de 
març de 2008, les persones interessades han 
de presentar la “Sol·licitud d’inscripció per a 
l’orientació de les competències professionals 
en la convocatòria de 20072008”. La sol·licitud 
es presentarà per via telemàtica, mitjançant 
l’aplicació disponible a la pàgina web http://
www.gencat.cat/educacio i es podrà tramitar 
des de qualsevol terminal de què disposin les 
persones interessades, o bé des dels centres i 
punts d’informació que es detallen als annexos 
1 i 2 d’aquesta Resolució. També es podrà 
presentar per alguna de les diferents vies que 
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

10.2 Un cop realitzada la inscripció a la fase 
d’orientació, si és necessari, es durà a terme 
la redistribució per centres de les persones 
inscrites. El dia 2 d’abril de 2008 es publica
rà l’assignació definitiva de centre a la web 
http://www.gencat.cat/educacio i als taulers 
d’anuncis dels centres i punts d’informació 
que es detallen, respectivament, als annexos 
1 i 2 d’aquesta Resolució.

10.3 El dia 3 d’abril de 2008, a les 7 de la 
tarda, cada centre farà una sessió informativa 
adreçada a les persones que tenen assignades 
per explicarlos els objectius i les concrecions 
del procés d’acreditació i detallarlos la docu
mentació que han de presentar.

10.4 A partir del dia 7 d’abril i fins al 
dia 11 d’abril de 2008, els aspirants hauran 
de presentar tota la documentació al centre 
assignat i haver efectuat el pagament de la 
taxa corresponent.

10.5 El dia 16 d’abril de 2008, cada cen
tre farà pública la llista d’admesos i exclosos 
juntament amb els motius d’exclusió, i s’obrirà 
un període de tres dies hàbils, fins al dia 18, 
per completar la documentació presentada. El 
dia 21 d’abril de 2008 es farà pública la llista 
definitiva de persones admeses i excloses.

10.6 El procés d’orientació s’iniciarà el 
dia 22 d’abril de 2008 i finalitzarà el dia 30 
de maig de 2008.
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10.7 Un cop feta la fase d’orientació, els 
centres lliuraran a les persones que hagin 
seguit tot el procés un certificat d’orientació 
sobre l’acreditació de competències.

—11 Calendari de la fase d’avaluació de les 
competències professionals

11.1 Del 10 al 14 de desembre de 2007, 
les persones interessades han de presentar la 
sol·licitud d’inscripció per a l’avaluació de les 
competències professionals en la convocatòria 
de 20072008. La sol·licitud es presentarà per 
via telemàtica, mitjançant l’aplicació disponible 
a la pàgina web http://www.gencat.cat/edu
cacio i es podrà tramitar des de qualsevol 
terminal de què disposin les persones inte
ressades, o bé des del centre on han seguit 
la fase d’orientació.

També es podrà presentar per alguna de 
les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Per poder inscriure’s a la fase d’avaluació de 
les competències, és condició indispensable 
haver seguit prèviament la fase d’orientació 
del mateix cicle formatiu de les unitats de 
competència, en aquesta o anteriors con
vocatòries.

En la sol·licitud s’ha d’indicar les unitats de 
competència de les quals es demana l’ava
luació i, en conseqüència, s’haurà d’abonar 
només les taxes corresponents a aquestes 
unitats.

11.2 Un cop realitzada la inscripció a la 
fase d’avaluació, si és necessari, es durà 
a terme la redistribució per centres de les 
persones inscrites. El dia 8 de gener de 2008 
es publicarà a la web: http://www.gencat.cat/
educacio i als taulers d’anuncis dels centres 
de l’annex 1 d’aquesta Resolució que hagin 
realitzat la fase d’orientació, la llista provisional 
de persones admeses i excloses i l’assignació 
definitiva de centre.

La llista indicarà els motius d’exclusió, i 
s’obrirà un període fins al dia 10 de gener, 
per completar la documentació presentada. 
El dia 11 de gener de 2008 es publicarà la 
llista definitiva de persones aspirants admeses 
i excloses.

11.3 El procés d’avaluació s’iniciarà el dia 
14 de gener i finalitzarà el dia 31 de març de 
2008. Les comissions avaluadores organitzaran 
el calendari de les diferents parts d’aquest 
procés per tal de donar prioritat en el temps a 
les persones que han de fer la prova restringida 
d’accés a cicles formatius.

11.4 El dia 28 de gener, es faran públics 
els resultats provisionals dels dictàmens 
d’avaluació, que especificaran, per a cada 
aspirant, les unitats de competència que són 
susceptibles de ser acreditades a través de 
l’entrevista de contrastació.

11.5 Les persones aspirants tindran fins al 
dia 30 de gener per presentar les al·legacions 
que creguin oportunes als resultats dels dictà
mens d’avaluació. El dia 1 de febrer, la comissió 
avaluadora publicarà la llista definitiva amb els 
resultats dels dictàmens d’avaluació.

11.6 El dia 25 de febrer de 2008, es faran 
públics els resultats provisionals de l’avaluació 
documental, que especificaran, per a cada as
pirant, les unitats de competència acreditades i 
les no acreditades. També especificaran, per a 
cada aspirant, les unitats de competència que, 
a criteri de la comissió avaluadora, presentin 

dubtes sobre el seu grau d’assoliment i que 
són susceptibles d’acreditarse mitjançant la 
superació d’una simulació o prova pràctica.

11.7 Les persones aspirants tindran fins 
al dia 27 de febrer de 2008 per presentar les 
al·legacions que creguin oportunes als resultats 
de l’avaluació documental. El dia 29 de febrer, la 
comissió avaluadora publicarà la llista definitiva 
amb el resultats de l’avaluació documental de 
l’acreditació de competències.

11.8 Les persones aspirants que hagin de 
fer la simulació o prova pràctica d’avaluació de 
les competències, la realitzaran en el centre 
que se’ls indicarà, entre els dies 10 i 14 de 
març de 2008.

11.9 El dia 25 de març de 2008, els 
centres d’avaluació de competències faran 
públics els resultats provisionals de l’avaluació 
de la simulació o prova pràctica. Les perso
nes aspirants tindran fins al dia 27 de març 
de 2008 per presentar les al·legacions que 
creguin oportunes als resultats provisionals. El 
dia 31 de març 2008, la comissió avaluadora 
publicarà la llista definitiva amb el resultat de 
l’avaluació demostrativa de l’acreditació de 
competències.

11.10 Un cop acabada la fase d’avaluació, 
els centres lliuraran a les persones que hagin 
acreditat alguna competència un certificat on 
constaran les competències acreditades.

—12 Comissions d’avaluació per a l’acredi-
tació de les competències professionals

12.1 L’acreditació de competències les 
realitzaran les comissions avaluadores que es 
constitueixin, d’acord amb les instruccions de 
la Direcció General d’Ensenyaments Professio
nals, Artístics i Especialitzats del Departament 
d’Educació.

12.2 El director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats, a pro
posta dels directors o directores del centre, 
nomenarà les comissions avaluadores ne
cessàries per desenvolupar el procés d’acre
ditació de les competències. Per a cada cicle 
formatiu o família professional, i en funció de la 
distribució territorial i del nombre de persones 
inscrites, es nomenaran una o més comissions 
avaluadores.

12.3 Les comissions avaluadores orga
nitzaran, desenvoluparan i faran el seguiment 
del procés d’acreditació de les unitats de 
competència, determinaran la ubicació física 
per realitzar les activitats i valoraran i qualifi
caran els resultats obtinguts. Les avaluacions 
de la fase d’avaluació de l’acreditació de les 
competències professionals es faran constar 
en una acta que hauran de signar tots els 
membres de la comissió, la qual es custodiarà 
a la secretaria del centre que sigui la seu de la 
comissió avaluadora. Les comissions avalua
dores actuaran d’acord amb les disposicions 
d’aquesta Resolució i amb les instruccions 
que emeti la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats.

12.4 La subdirecció general de la Inspecció 
nomenarà els inspectors o inspectores que 
calguin, preferentment de l’àrea de formació 
professional, per supervisar i assessorar 
la realització del procés i per coordinar les 
actuacions de cada comissió avaluadora que 
actua en els diversos centres que duguin a 
terme el procés d’acreditació del mateix cicle 
formatiu. L’inspector o inspectora emetrà 
un informe sobre el desenvolupament de la 
convocatòria, el qual es trametrà pel director 

o directora dels serveis territorials al director 
general d’Ensenyaments Professionals, Artís
tics i Especialitzats.

12.5 Les comissions d’avaluació estan 
incloses dins de la categoria tercera, als 
efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 
de juliol, de modificació del Decret 337/1988, 
de 17 d’octubre, de regulació i actualització 
d’indemnitzacions per raó de serveis a la Ge
neralitat de Catalunya, i de revisió dels imports 
de determinades indemnitzacions (DOGC núm. 
1787, de 23.8.1993).

—13 Activitats per acreditar les competèn-
cies professionals

13.1 L’acreditació de les competències 
professionals es farà a partir de les unitats 
de competència i competències professionals 
contingudes en el cicle formatiu, d’acord amb 
el decret corresponent de l’annex 1, que 
n’estableix el currículum.

13.2 La Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats definirà 
les activitats i determinarà les proves per a 
aquesta convocatòria, tenint en compte la 
competència general, les competències profes
sionals i les capacitats clau del currículum que 
estableix el decret corresponent als diferents 
cicles formatius.

13.3 La comissió avaluadora decidirà i 
farà públiques les activitats i les proves que es 
realitzaran per a cada unitat de competència 
que calgui acreditar, els criteris per obtenir 
l’acreditació i el caràcter eliminatori, si és el 
cas, de les fases i proves.

13.4 Les persones que hagin sol·licitat 
l’acreditació d’alguna unitat de competència 
hauran de realitzar les fases següents: orien
tació i, dins de la fase d’avaluació, l’avaluació 
documental i, si és necessari, l’avaluació 
demostrativa.

—14 Reclamacions en el procés d’acredita-
ció de competències professionals

14.1 Les reclamacions contra les qualifica
cions atorgades per les comissions d’avaluació 
per a l’acreditació de les competències profes
sionals s’hauran de presentar, en els períodes 
de reclamacions, per escrit a la secretaria 
del centre, adreçades al/a la president/a de 
la comissió avaluadora. La resolució de la 
reclamació per part de la comissió avaluado
ra serà incorporada a la llista definitiva de la 
qualificació reclamada.

14.2 Es podrà reiterar la reclamació davant 
la Direcció General d’Ensenyaments Professi
onals, Artístics i Especialitzats per mitjà d’un 
escrit presentat a la direcció del centre, en el 
termini de cinc dies hàbils des de l’endemà 
de publicarse la resolució de les reclamaci
ons per part de la comissió d’avaluació. El 
centre hi adjuntarà una còpia de l’expedient 
del sol·licitant i l’enviarà al servei territorial. 
La Inspecció n’emetrà l’informe corresponent 
en relació amb el seguiment del procediment 
establert, que trametrà a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats juntament amb l’expedient de 
la persona aspirant.

—15 Titulació, acreditació i registre
15.1 L’avaluació positiva d’una unitat de 

competència en comportarà el dret a l’acredi
tació, amb el corresponent certificat.

15.2 El registre i l’acreditació de les unitats 
de competència reconegudes es farà d’acord 
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amb el procediment establert en el Decret 
60/1997, de 4 de març, de creació i regulació 
del Registre de títols acadèmics i professionals 
no universitaris de Catalunya.

—16 Convocatòries específiques
Durant curs acadèmic 20072008 es po

dran dur a terme convocatòries específiques 
d’acreditació de les competències referides a 
títols de formació professional, derivades bé 
d’acords o convenis que pugui subscriure el 
Departament d’Educació, bé d’accions de 
requalificació, readaptació o reinserció de 
col·lectius específics.

—17 Prova restringida d’accés a cicles 
formatius

17.1 S’adreça a les persones que com
pletin, en aquesta convocatòria, la fase d’ava
luació de les competències professionals, que 
disposen de l’experiència professional prevista 
a l’apartat 2.2.a) d’aquesta resolució, i que 
no disposen dels requisits acadèmics per fer 
les proves d’obtenció directa dels títols de 
tècnic/a i tècnic/a superior. L’accés a aquesta 
prova requereix el dictamen positiu d’avaluació 
sobre el dossier de competències establert en 
la primera part de l’avaluació documental.

17.2 Contingut de la prova restringida 
d’accés.

a) La prova d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà comprèn dues parts, la sociolingüís
tica i la científica, tecnològica i matemàtica. 
La part sociolingüística comprèn les matèries: 
llengua catalana, llengua castellana, llengua 
estrangera (francès o anglès), ciències socials. 
La part científica, tecnològica i matemàtica, 
es subdivideix en dos àmbits, el matemàtic, 
amb les Matemàtiques com a única matèria, 
i l’àmbit científictecnològic, que comprèn les 
matèries de ciències naturals, tecnologia, i 
educació visual i plàstica.

La prova restringida d’accés comprèn 
tota la prova de grau mitjà excepte l’àmbit 
científictecnològic, format per les matèries 
ciències naturals, tecnologia, i educació visual 
i plàstica, atès que l’acreditació del requisit 
d’experiència professional de dos anys per 
a inscriure’s a l’acreditació de competències, 
comporta directament l’exempció d’aquestes 
matèries.

b) La prova d’accés als cicles formatius 
de grau superior comprèn dues parts: la part 
comuna i la part específica. La part comuna 
comprèn les matèries: llengua catalana, llengua 
castellana, llengua estrangera (francès o anglès) 
i matemàtiques. La part específica comprèn 
diverses matèries relacionades amb els camps 
professionals.

La prova restringida d’accés comprèn úni
cament la part comuna de la prova de grau 
superior, atès que l’acreditació del requisit 
d’experiència professional de dos anys per 
a inscriure’s a l’acreditació de competències, 
comporta directament l’exempció de la part 
específica.

17.3 Exempcions de la prova.
17.3.1 Grau mitjà.
17.3.1.1 Exempció d’alguns àmbits de la 

prova.
Atès que l’acreditació del requisit de l’experi

ència professional de dos anys que es requereix 
per a inscriure’s a l’acreditació de competències 
comporta, directament, l’exempció de l’àmbit 
científictecnològic, format per les matèries de 
ciències de la naturalesa, tecnologia, i educació 

visual i plàstica, l’aspirant haurà de sol·licitar 
aquesta exempció de la part específica de la 
prova a la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats abans 
del 15 de febrer de 2008, a través d’un formulari 
que li facilitarà el centre on està seguint la fase 
d’avaluació de les competències professionals. 
No caldrà adjuntar cap documentació justificant 
l’experiència laboral ja que el centre ja disposa 
de la mateixa.

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

les proves d’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys queden exemptes de realitzar la 
prova, i caldrà que aportin el document jus
tificatiu al centre on hagin de cursar el cicle 
formatiu o al centre on s’inscriguin en les proves 
per a l’obtenció del títol de tècnic/a de cicles 
formatius de formació professional.

17.3.1.3 Exempció de la matèria de llengua 
catalana.

La poden sol·licitar les persones aspirants 
que acreditin menys de 2 anys de residència a 
Catalunya fins al dia de realització de la prova 
i no han estudiat català en la seva escolaritat. 
Cal fer la sol·licitud al Servei d’Ensenyament 
del Català de la Direcció General d’Innovació 
del Departament d’Educació, fins al dia 18 
de gener de 2008, i presentarla al centre on 
farà la prova restringida d’accés el mateix dia 
de la prova.

17.3.2 Grau superior.
17.3.2.1 Exempció de la part específica 

de la prova.
Atès que l’acreditació del requisits de 

l’experiència professional de dos anys que 
es requereix per a inscriure’s a l’acreditació 
de competències comporta, directament, 
l’exempció de la part específica de la prova 
d’accés, poden sol·licitarla totes les persones 
inscrites a aquesta prova restringida d’accés. 
L’aspirant haurà de sol·licitar aquesta exempció 
de la part específica de la prova a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Artís
tics i Especialitzats abans del 15 de febrer de 
2008, a través d’un formulari que li facilitarà el 
centre on està seguint la fase d’avaluació de 
les competències professionals, adjuntant la 
documentació acreditativa corresponent.

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

les proves d’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys queden exemptes de realitzar la 
prova, i caldrà portar el document justificatiu 
al centre on hagin de cursar el cicle formatiu 
o al centre on s’inscriguin en les proves per a 
l’obtenció del títol de tècnic/a superior de cicles 
formatius de formació professional.

17.3.2.3 Exempció de la matèria de llengua 
catalana.

La poden sol·licitar les persones aspirants 
que acreditin menys de 2 anys de residència a 
Catalunya fins al dia de realització de la prova 
i no han estudiat català en la seva escolaritat. 
Cal fer la sol·licitud al Servei d’Ensenyament 
del Català de la Direcció General d’Innovació 
del Departament d’Educació fins al dia 18 
de gener de 2008, i presentarla al centre on 
farà la prova restringida d’accés el mateix dia 
de la prova.

17.4 La inscripció a la prova restringida 
d’accés es farà del 4 al 15 de febrer de 2008 al 
centre on l’aspirant està seguint la fase d’ava
luació de les competències professionals

La inscripció està subjecta al pagament de 
les taxes que estableix la Llei 15/1997, de 24 

de desembre, de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. El justificant de l’in
grés de la taxa s’ha d’aportar del 4 de febrer 
de 2008 al 15 de febrer de 2008 al centre on 
es faci la inscripció.

En la inscripció a les proves caldrà indicar 
el/s cicle/s formatiu/s pels quals està seguint 
la fase d’avaluació de les competències 
professionals i la llengua estrangera triada, 
anglès o francès.

Els centres que hagin formalitzat inscripcions 
a la prova restringida d’accés les enviaran, 
juntament amb tota la documentació corres
ponent, directament al centre que l’aspirant triï 
d’entre els previstos a l’apartat següent per a 
fer la prova d’accés.

17.5 Els centres on es fa la prova restrin
gida d’accés són els següents:

IES Esteve Terradas i Illa
C. Bonavista, s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93.377.11.00

IES Cal·lípolis
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977.54.42.02

IES Narcís Xifra i Masmitjà
C. Àngel Marsà i Beca, 4
17007 Girona
Tel. 972.21.26.12

IES Torrevicens
Av. Torre Vicens, 3
25005 Lleida
Tel. 973.22.00.33

17.6 Elaboració de les proves.
La Direcció General d’Ensenyaments Pro

fessionals, Artístics i Especialitzats elaborarà 
les proves i les farà arribar a les comissions 
avaluadores.

17.7 Objectius, temaris i criteris d’avaluació 
de les proves restringides d’accés.

Els objectius de les proves restringides 
d’accés són els previstos amb caràcter gene
ral en els apartats 12.5.2.1. i 13.5.2.1, per a 
grau mitjà i grau superior respectivament, de 
la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener, 
(DOGC núm. 4808, de 26.1.2007).

Els temaris i els criteris d’avaluació són 
els previstos amb caràcter general per a les 
matèries corresponents, i es contenen en 
els annexos 15 i 16, per a grau mitjà i grau 
superior respectivament, de la Resolució 
EDU/120/2007, de 18 de gener, (DOGC núm. 
4808, de 26.1.2007).

17.8 Horari de realització de les proves.
Les proves es realitzaran el dia 20 de febrer 

de 2008. La prova de grau mitjà començarà 
a les 16.00 hores, i la de grau superior a les 
10.00 hores del matí. Les persones aspirants 
s’hauran de presentar al centre 15 minuts 
abans de l’inici de la prova.

El temps de realització de la prova de grau 
mitjà serà de tres hores.

El temps de realització de la prova de grau 
superior serà de quatre hores.

17.9 Material a portar en el moment de 
la prova.

Les persones aspirants hauran de portar 
calculadora i un regle graduat petit per realitzar 
les proves restringides d’accés tant de grau 
mitjà com de superior.
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17.10 Currículum.
L’aspirant podrà presentar el seu currículum 

formatiu, professional i d’experiència, al qual 
haurà d’adjuntar els documents justificatius de 
tot allò que al·legui. La comissió avaluadora 
puntuarà el currículum numèricament i amb dos 
decimals, amb un màxim d’un punt. Aquests 
mèrits es sumaran a la qualificació obtinguda 
a la prova, i en cap cas la puntuació total serà 
superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la docu
mentació justificativa aportada d’acord amb 
els criteris establerts en l’apartat 12.5.4.2 
i 13.5.4.2. per al grau mitjà i per al grau 
superior respectivament, en la Resolució 
EDU/120/2007, de 18 de gener.

17.11 Qualificació de la prova.
17.11.1 Grau mitjà.
La qualificació de la prova estarà compresa 

entre 0 i 10, i la comissió avaluadora la calcu
larà aplicant el barem següent a la qualificació 
de cada àrea: llengua catalana, 15%; llengua 
castellana, 15%; ciències socials, 10%; llengua 
estrangera, 10%; matemàtiques, 25%; ciències 
de la naturalesa, 8,33%; tecnologia, 8,33%; i 
educació visual i plàstica, 8,33%.

Les persones aspirants que obtinguin 
una qualificació inferior a 4 es declararan no 
aptes.

A les persones aspirants que obtinguin 
una qualificació igual o superior a 4 se les hi 
podrà sumar la puntuació obtinguda pel cur
rículum formatiu, professional i d’experiència, 
si s’escau.

Un cop sumades aquestes qualificacions les 
persones que hagin obtingut una puntuació 
total igual o superior a 5 seran considerades 
aptes.

17.11.2 Grau superior.
La qualificació estarà compresa entre 0 i 10, 

i la comissió avaluadora calcularà la qualificació 
fent la mitjana aritmètica de les quatre matèries 
de la part comuna.

Les persones aspirants que obtinguin 
una qualificació inferior a 4 es declararan no 
aptes.

A les persones aspirants que obtinguin 
una qualificació igual o superior a 4 se les hi 
podrà sumar la puntuació obtinguda pel cur
rículum formatiu, professional i d’experiència, 
si s’escau.

Un cop sumades aquestes qualificacions les 
persones que hagin obtingut una puntuació 
total igual o superior a 5 seran considerades 
aptes.

17.11.3 El dia 26 de febrer de 2008 es 
publicaran les qualificacions provisionals.

—18 Comissions avaluadores de la prova 
restringida d’accés a cicles formatius

18.1 Nomenament.
Els/les directors/es dels serveis territorials 

nomenaran les persones membres de les 
comissions avaluadores i faran arribar una 
còpia a la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats, no més 
tard del dia 8 de febrer de 2008.

18.2 Composició.
A cada centre es constituirà una única 

comissió avaluadora que es farà càrrec de 
les proves tant de grau mitjà com de grau 
superior, i estarà constituïda pels membres 
següents: el president/a, el secretari/a i fins 
a sis vocals. Els vocals han de tenir atribució 
docent en educació secundària en les espe
cialitats següents: Llengua catalana i literatura, 

Llengua castellana i literatura, Matemàtiques, 
Geografia i història, Anglès i Francès.

La relació de membres de cada comissió 
avaluadora es publicarà al tauler d’anuncis del 
centre docent on es realitzi la prova, no més 
tard del dia 11 de febrer de 2008.

Els membres de les comissions avaluadores 
estan subjectes a les causes d’abstenció i 
recusació que preveuen els articles 28 i 29 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Les comissions estan incloses dins la cate
goria tercera, als efectes que preveu el Decret 
201/1993, de 27 de juliol, de modificació del 
Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de regu
lació i d’actualització d’indemnitzacions per 
raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, 
i de revisió dels imports de determinades 
indemnitzacions.

18.3 Funcions
Les comissions avaluadores:
a) Atendran les consultes de les persones 

aspirants.
b) Comprovaran la documentació i els 

requisits de les persones aspirants.
c) Puntuaran el currículum presentat.
d) Organitzaran les proves al centre i vetlla

ran pel desenvolupament correcte.
e) Avaluaran i qualificaran les proves.
f) Publicaran les llistes i els resultats en els 

terminis i formes establertes.
g) Resoldran les reclamacions d’acord amb 

les disposicions d’aquesta Resolució i amb 
les instruccions que emeti la Direcció Gene
ral d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats.

—19 Reclamacions en la prova restringida 
d’accés a cicles formatius

La persona aspirant podrà presentar re
clamació contra les qualificacions obtingudes 
a les proves i la valoració del currículum, si 
s’escau, adreçada a la comissió avaluadora, 
per mitjà d’un escrit que caldrà presentar al 
registre del centre on s’hagi examinat no més 
tard del dia 27 de febrer de 2008.

La comissió avaluadora, com a òrgan col
legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions 
presentades dins del termini, les resoldrà, 
i no més tard del 29 de febrer de 2008 en 
publicarà el resultat, i es lliuraran els certificats 
corresponents.

La persona aspirant podrà presentar una 
reclamació contra el procés. Aquesta segona 
reclamació s’haurà d’adreçar a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Ar
tístics i Especialitzats per mitjà d’un escrit 
que caldrà presentar al registre del centre on 
s’hagi examinat no més tard del 5 de març de 
2008. El centre enviarà als serveis territorials 
corresponents aquesta segona reclamació, 
juntament amb una còpia de l’expedient de 
l’aspirant, i la Inspecció n’emetrà l’informe 
corresponent. Aquest informe analitzarà els 
aspectes procedimentals que s’han seguit en 
el tractament de la reclamació i farà la proposta 
que correspongui. Tota aquesta documenta
ció s’haurà de trametre a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, que la resoldrà i n’informarà a 
la persona interessada.

—20 Certificacions per la superació de la 
prova restringida d’accés

20.1 Grau mitjà.

La comissió avaluadora expedirà un certificat 
per a cada persona aspirant declarada apta, 
on consti la qualificació final obtinguda, amb 
dos decimals, que donarà accés a qualsevol 
cicle formatiu de grau mitjà.

20.2 Grau superior.
La comissió avaluadora expedirà un certificat 

per a cada persona aspirant declarada apta, 
on consti la qualificació final obtinguda, amb 
dos decimals, que indicarà els cicles formatius 
a que pot accedir.

—21 Conservació de la documentació
Els centres on s’hagin constituït les comissi

ons avaluadores de la prova restringida d’accés 
conservaran la documentació generada durant 
els tres mesos següents a la finalització del 
procés, sens perjudici que les actes de les 
proves i una còpia del certificat emès a les 
persones aspirants que superin la prova 
s’hauran de conservar de forma permanent. 
En cas de reclamacions, caldrà conservar la 
documentació fins a la resolució del procés.

—22 Efectes de superació de la prova
a) Les proves superades tenen validesa 

permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
b) Haver superat la prova d’accés a grau 

mitjà permet l’accés a qualsevol cicle de grau 
mitjà de formació professional.

c) Haver superat la prova d’accés a grau 
superior a un/s determinat/s cicle/s permet 
l’accés a aquest/s cicle/s i també als cicles 
del mateix grup d’itineraris establerts en 
l’annex 2 de la Resolució EDU/120/2007, de 
18 de gener.

—23 Els coordinadors i les coordinadores 
de formació professional

Els coordinadors i les coordinadores de 
formació professional donaran suport als 
punts d’informació juvenil i a les entitats que 
es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, 
impulsaran la difusió d’aquesta convocatòria 
entre els agents socials i duran a terme les 
actuacions que la Direcció General d’Ensenya
ments Professionals, Artístics i Especialitzats 
els encarregui.

—24 Normes de prevenció, protecció i 
seguretat

L’incompliment greu, per part de la per
sona aspirant, de les normes de prevenció, 
protecció i seguretat que s’hagin d’aplicar 
a les proves en provocarà la interrupció i la 
valoració negativa.

—25 Acreditació de la identitat
Les persones aspirants hauran de portar 

el document nacional d’identitat o document 
equivalent d’identificació, en l’execució de 
les activitats que regula aquesta resolució. 
La Inspecció d’Educació, els membres de 
les comissions d’avaluació i el personal de la 
secretaria dels centres poden comprovar la 
identitat de les persones aspirants.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessa
des poden interposar recurs d’alçada davant 
el conseller d’Educació, en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.
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Barcelona, 7 de setembre de 2007

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

ANNEX 1

Acreditació de les competències professionals: 
títols de cicles formatius i centres

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

1. Tècnic en explotacions agrícoles in
tensives

(Decret 49/1998, de 3 de març, DOGC núm. 
2622, de 20.4.1998).

ECA Amposta, d’Amposta
ECA Mas Bové, de Constantí
ECA Alfarràs, d’Alfarràs
IES Mollerussa, de Mollerussa

2. Tècnic en jardineria
(Decret 55/1998, de 3 de març, DOGC núm. 

2625, de 23.4.1998).
IES Rubió i Tudurí, de Barcelona
IES Gabriela Mistral, de Sant Vicenç dels 

Horts
ECAF de Santa Coloma de Farners, de 

Santa Coloma de Farners
ECA Amposta, d’Amposta
IES d’Horticultura i Jardineria, de Reus
IES Mollerussa, de Mollerussa

3. Tècnic en conducció d’activitats fisico
esportives en el medi natural

(Decret 118/1999, de 19 d’abril, DOGC 
núm. 2892, de 19.5.1999).

IES Vall d’Hebron, de Barcelona
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES Mollerussa, de Mollerussa
ECA Pirineu, de MontferrerCastellbò
CCA Pallars, de Tremp
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran

4. Tècnic en operació, control i manteniment 
de màquines i instal·lacions del vaixell

(Decret 212/1998, de 30 de juliol, DOGC 
núm. 2704, de 17.8.1998).

IES Escola de Capacitació Nauticopesquera 
de Catalunya, de l’Ametlla de Mar.

5. Tècnic en pesca i transport marítim
(Decret 54/1996, de 6 de febrer, DOGC 

núm. 2175, de 29.2.1996).
IES Escola de Capacitació Nauticopesquera 

de Catalunya, de l’Ametlla de Mar

6. Tècnic en gestió administrativa
(Decret 57/1996, de 6 de febrer, DOGC 

núm. 2175, de 29.2.1996).
IESSEP Escola del Treball, de Barcelona
IES Lluïsa Cura, de Barcelona
IESSEP Montilivi, de Girona
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona
IESSEP Caparrella, de Lleida

7. Tècnic en equips i instal·lacions elec
trotècniques

(Decret 368/1996, de 29 d’octubre, DOGC 
núm. 2284, de 22.11.1996).

IES Vall d’Hebron, de Barcelona
IESSEP Lacetània, de Manresa
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IESSEP Comte de Rius, de Tarragona
IES de l’Ebre, de Tortosa

IES Almatà, de Balaguer
IES Escola del Treball, de Lleida

8. Tècnic en equips electrònics de con
sum

(Decret 372/1996, de 29 d’octubre, DOGC 
núm. 2284. de 22.11.1996).

IES Mare de Déu de la  Mercè,  de 
Barcelona

IES Miquel Biada, de Mataró
IESSEP Montilivi, de Girona
IESSEP Comte de Rius, de Tarragona
IESSEP Caparrella, de Lleida

9. Tècnic en cuina
(Decret 309/1995, de 7 de novembre, DOGC 

núm. 2135, de 30.11.1995).
IES Joan Ramon Benaprés, de Sitges
IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, 

de Girona
IES Escola d’Hoteleria i Turisme, de Cam

brils
IES d’Hoteleria i Turisme, de Lleida

10. Tècnic en serveis de restaurant i bar
(Decret 306/1995, de 7 de novembre, DOGC 

núm. 2135, de 30.11.1995).
IES Joan Ramon Benaprés, de Sitges
IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, 

de Girona
IES Escola d’Hoteleria i Turisme, de Cam

brils
IES d’Hoteleria i Turisme, de Lleida

11. Tècnic en explotació de sistemes 
informàtics

(Decret 423/2004, de 2 de novembre, DOGC 
núm. 4257, de 10.11.2004).

IES Badia del Vallès, de Badia del Vallès
IES Mare de Déu de la  Mercè,  de 

Barcelona
IESSEP Esteve Terradas i Illa, de Cornellà 

de Llobregat
IESSEP Lacetània, de Manresa
IES Salvador Espriu, de Salt
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona
IESSEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran

12. Tècnic en instal·lació i manteniment 
electromecànic de maquinària i conducció 
de línies

(Decret 197/1997, de 30 de juliol, DOGC 
núm. 2459, de 21.8.1997).

IES Anna Gironel la  de Mundet,  de 
Barcelona

IESSEP Lacetània, de Manresa
IES La Garrotxa, d’Olot
IES Martí l’Humà, de Montblanc
IES de l’Ebre, de Tortosa
IESSEP Guindàvols, de Lleida

13. Tècnic en muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de fred, climatització i pro
ducció de calor

(Decret 198/1997, de 30 de juliol, DOGC 
núm. 2459, de 21.8.1997).

IES Anna Gironel la  de Mundet,  de 
Barcelona

IES Ribera Baixa, d’El Prat de Llobregat
IES Santa Eugènia, de Girona
IES Ramon Barbat i Miracle, de Vilaseca
IESSEP Guindàvols, de Lleida

14. Tècnic en operacions de fabricació de 
productes farmacèutics

(Decret 13/1999, de 26 de gener, DOGC 
núm. 2823, de 9.2.1999).

IES La Romànica, de Barberà del Vallès
IES Narcís Monturiol, de Barcelona
IES de Terrassa, de Terrassa

15. Tècnic en cures auxiliars d’infermeria
(Decret 203/1997, de 30 de juliol, DOGC 

núm. 2464, de 28.8.1997).
IES Miquel Martí i Pol, de Cornellà de 

Llobregat
IESSEP Castellarnau, de Sabadell
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IES La Garrotxa, d’Olot
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES de l’Ebre, de Tortosa
IES Torrevicens, de Lleida

16. Tècnic en farmàcia
(Decret 181/1998, de 8 de juliol, DOGC 

núm. 2696, de 5.8.1998).
IES Miquel Martí i Pol, de Cornellà de 

Llobregat
IESSEP Castellarnau, de Sabadell
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES Torrevicens, de Lleida

17. Tècnic en atenció sociosanitària
(Decret 104/2005, de 31 de maig, DOGC 

núm. 4397, de 2.6.2005).
IES Bonanova, de Barcelona
IES Miquel Tarradell, de Barcelona
IES Salvador Seguí, de Barcelona
IES Severo Ochoa, d’Esplugues de 

Llobregat
IES La Serreta, de Rubí
IES S’Agulla, de Blanes
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1. Tècnic superior en navegació, pesca i 
transport marítim

(Decret 354/1997, de 25 de novembre, 
DOGC núm. 2551, de 7.1.1998).

IES Escola de Capacitació Nauticopesquera 
de Catalunya, de l’Ametlla de Mar

2. Tècnic superior en supervisió i control de 
màquines i instal·lacions del vaixell

(Decret 211/1998, de 30 de juliol, DOGC 
núm. 2704, de 17.8.1998).

IES Escola de Capacitació Nauticopesquera 
de Catalunya, de l’Ametlla de Mar

3. Tècnic superior en secretariat
(Decret 64/1996, de 6 de febrer, DOGC 

núm. 2175, de 29.2.1996).
IES Escola del Treball, de Barcelona
IES Lluïsa Cura, de Barcelona
IESSEP Montilivi, de Girona
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona
IESSEP Caparrella, de Lleida

4. Tècnic superior en gestió comercial i 
màrqueting

(Decret 59/1996, de 6 de febrer, DOGC 
núm. 2175, de 29.2.1996).

IES Poblenou, de Barcelona
IES Santa Eugènia, de Girona
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona
IES de l’Ebre, de Tortosa
IES Escola del Treball, de Lleida
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5. Tècnic superior en informació i comerci
alització turístiques

(Decret 305/1995, de 7 de novembre, DOGC 
núm. 2135, de 30.11.1995).

IES Meridiana, de Barcelona
IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, 

de Girona
IES Escola d’Hoteleria i Turisme, de Cam

brils
IES d’Hoteleria i Turisme, de Lleida

6. Tècnic superior en administració de 
sistemes informàtics

(Decret 175/1997, de 22 de juliol, DOGC 
núm. 2447 de 4.8.1997).

IES Badia del Vallès, de Badia del Vallès
IES Mare de Déu de la Mercè, de Bar

celona
IESSEP Esteve Terradas i Illa, de Cornellà 

de Llobregat
IESSEP Lacetània, de Manresa
IES Salvador Espriu, de Salt
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona
IESSEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran

7. Tècnic superior en desenvolupament 
d’aplicacions informàtiques

(Decret 61/1996, de 6 de febrer, DOGC 
núm. 2175 de 29.2.1996).

IES Badia del Vallès, de Badia del Vallès
IES Mare de Déu de la Mercè, de Bar

celona
IESSEP Esteve Terradas i Illa, de Cornellà 

de Llobregat
IESSEP Lacetània, de Manresa
IES Salvador Espriu, de Salt
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona
IESSEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran

8. Tècnic superior en prevenció de riscos 
professionals

(Decret 365/2004, de 24 d’agost, DOGC 
núm. 4205 de 26.8.2004).

IES Mare de Déu de la Mercè, de Bar
celona

IES Llobregat, de L’Hospitalet de Llo
bregat

IES Santa Eugènia, de Girona
IES Pere Martell, de Tarragona
IES de l’Ebre, de Tortosa
IESSEP Guindàvols, de Lleida

9. Tècnic superior en fabricació de produc
tes farmacèutics i afins

(Decret 286/1998, de 3 de novembre, DOGC 
núm. 2770, de 20.11.1998).

IES La Romànica, de Barberà del Vallès
IES Narcís Monturiol, de Barcelona
IES de Terrassa, de Terrassa

10. Tècnic superior en indústries de procés 
químic

(Decret 138/1997, de 13 de maig, DOGC 
núm. 2412 de 13.6.1997).

IES Narcís Monturiol, de Barcelona
IES Comte de Rius, de Tarragona

11. Tècnic superior en laboratori de diag
nòstic clínic

(Decret 202/1997, de 30 de juliol, DOGC 
núm. 2464, de 28.8.1997).

IES Miquel Martí i Pol, de Cornellà de 
Llobregat

IESSEP Castellarnau, de Sabadell
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IES La Garrotxa, d’Olot
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES Torrevicens, de Lleida

12. Tècnic superior en audiopròtesis
(Decret 226/2002, de 27 d’agost, DOGC 

núm. 3719, de 13.9.2002).
IESSEP La Guineueta, de Barcelona

13. Tècnic superior en educació infantil
(Decret 182/1998, de 8 de juliol, (DOGC 

núm. 2702 de 13.8.1998).
IES Salvador Seguí, de Barcelona
IES Can Vilumara, de L’Hospitalet de 

Llobregat
IESSEP Montilivi, de Girona
IESSEP Francesc Vidal i Barraquer, de 

Tarragona
IES Almatà, de Balaguer

ANNEX 2

Punts d’informació genèrica sobre el procés 
de les proves

ALT EMPORDÀ

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Dinamització econòmica i ocupacional
C. Clerc i Nicolau, 4
17600 Figueres
Tel. 972.51.44.70

Punt d’informació juvenil Empori
Pl. dels Homes, 1
17486 Castelló d’Empúries
Tel. 972.25.07.21

Punt d’informació juvenil de Llançà
Pl. Major, s/n
17490 Llançà
Tel. 972.12.14.70

ALT PENEDèS

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Oficina de serveis a la joventut
C. Hermenegild Clascar, 13
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93.890.00.00

SIAJ  Alt Penedès
Servei d’informació i assessorament per a 
joves
C. de la Font, 43, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93.892.20.20

ALT URGELL

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Oficina de serveis a la joventut
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973.35.31.12

Punt jove Actiu
Pl. Carme, 1
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973.35.53.65

ALTA RIBAGORçA

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Oficina de serveis a la joventut
Ctra. N230, entrada sud
25520 El Pont de Suert
Tel. 973 69 05 50

BAGES

Punt d’informació juvenil Ciscus
Pl. Major, 1
08275 Calders
Tel. 93.830.92.63

Sapsk
Servei d’informació juvenil
Avda. de les Bases de Manresa, 51
08242 Manresa
Tel. 93.877.13.60

Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès
C. Joies, 1113  can Carner
08180 Moià
Tel. 93.830.14.18

Punt d’informació juvenil Nexe
Ctra. de Vic, 30
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 93.878.89.83

BAIX EBRE

Consell Comarcal del Baix Ebre
C. Barcelona, 152
43500 Tortosa
Tel. 977.44.53.08

BAIX CAMP

Institut municipal de formació i empresa
Mas Carandell  C. Terol, 1
43202 Reus
Tel. 977.33.18.37

Punt d’informació juvenil
Institut municipal d’acció cultural
C. Sant Joan, 27
43201 Reus
Tel. 977.01.00.10

BAIX EMPORDÀ

Punt d’informació juvenil CastellPlatja d’Aro
Palau d’esports i congressos
Pl. Europa, s/n
17250 Platja d’Aro
Tel. 972.82.54.63

BAIX LLOBREGAT

Punt d’informació juvenil la Garsa
Casa de cultura.
C. Federico García Lorca, 17
08630 Abrera
Tel. 93.770.43.34

Punt d’informació juvenil
Centre Frederic Mompou
Pl. Joan XXIII, s/n
08860 Castelldefels
Tel. 93.665.79.50

Serveis d’informació juvenil Punt Nord
Pl. de les cultures, s/n
08760 Martorell
Tel. 93.774.22.00

Punt jove Molins de Rei
Avda. de València, 21
08750 Molins de Rei
Tel. 93.668.54.52

Punt d’informació jove
C/. Sant Jordi, 1
08756 La Palma de Cervelló
Tel. 93.672.20.64
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Servei d’informació juvenil el Punt
L’Olivera.
Pl. Montserrat Roig, 1
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93.652.98.43

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Departament de personal
Ctra. N340  parc Torreblanca
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93.685.24.00

Punt d’informació juvenilEspai jove
C. Laureà Miró, 118122
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93.666.45.03

Punt d’informació juvenil
Avda. Josep Tarradellas, 16
08840 Viladecans
Tel. 93.647.00.24

BAIX PENEDèS

Consell Comarcal del Baix Penedès
Oficina de serveis a la joventut
Pl. del Centre, 10
43700 El Vendrell
Tel. 977.15.70.27

Regidoria de treball de l’Ajuntament de 
Calafell
Avda. Generalitat, 1
Cal Balavà
43820 Calafell
Tel. 977.69.56.33

BARCELONèS

Punt d’informació juvenil de la seu de la Se
cretaria General de Joventut
C. Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93.483.83.84

CISECSPIA Centre d’informació i serveis a 
l’estudiant de CatalunyaServei i punt d’infor
mació acadèmica
C. Junta de Comerç, 26, baixos
08001 Barcelona
Tel. 93.301.39.78

El Punt
Servei d’informació i assessorament juvenil
Pl. De l’Espanya industrial, s/n
Casa del Mig
08014 Barcelona
Tel. 93.291.42.54

Espai jove Boca Nord
Servei d’informació o assessorament per a 
joves
C. Agudells, 3745
08032 Barcelona
Tel. 93.429.93.69

Servei d’informació Tuti
C. Villarroel, 181, baixos
08036 Barcelona
Tel. 93.451.33.71

BERGUEDÀ

Consell Comarcal del Berguedà
Oficina de serveis a la joventut
C. Barcelona, 49, 3r
08600 Berga
Tel. 93.821.35.53

GARRAF

SIAJ  Alt Penedès
Servei d’informació i assessorament per a 
joves

Rasa del Miquelet, 16
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93.893.77.77

GARROTXA

Consell Comarcal de la Garrotxa
Servei de joventut i ensenyament
Avda. Onze de Setembre, 22
17800 Olot
Tel. 972.27.52.42

GIRONèS

Centre d’informació juvenil l’Estació
C. Santa Eugènia, 17
17005 Girona
Tel. 972.22.00.70

MARESME

Punt d’informació juvenil l’Escorxador
C. Torrent d’en Puig, 10
08358 Arenys de Munt
Tel. 93.793.94.36

Punt d’informació juvenil ca n’Humet
C. Fontanills, 77
08320 el Masnou
Tel. 93.540.00.56

Clips
Servei d’informació juvenil
C. Santa Eulàlia, 40
08340 Vilassar de Mar
Tel. 93.754.05.00

MONTSIÀ

Consell Comarcal del Montsià
Oficina de serveis a la joventut
Pl. Lluís Companys, s/n
43870 Amposta
Tel. 977.70.43.71

Punt d’informació juvenil la Ràpita
Casal cultural el Maset
C. Perot el cantador, s/n
43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel. 977.74.00.62

Infojove Sant Jaume
Av. de l’Ebre, s/n
43877 Sant Jaume d’Enveja
Tel. 977.47.80.56

Punt d’informació juvenil Planer
C. Mare de Déu de Montserrat,
28 43570 Santa Bàrbara
Tel. 977.71.91.36

NOGUERA

Consell Comarcal de la Noguera
Serveis d’Ensenyament
Pg. Àngel Guimerà, 2830
25600 Balaguer
Tel. 973.44.89.93

OSONA

Consell Comarcal d’Osona
Àrea de promoció econòmica
Àrea d’educació
C. H. Ramon d’Abadal, 5, 3r
08500 Vic
Tel. 93.883.41.31

Punt d’informació juvenil Pipa
C. Jesús, 25
08540 Centelles
Tel. 93.881.23.23

Punt d’informació juvenil de la Mancomunitat 
de la Plana
Ajuntament de Malla
08519 Malla
Tel. 93.812.41.67

Puntjove
C. de la Ciutat, 4
Casa Cortada
08500 Vic
Tel. 93.889.17.67

PALLARS JUSSÀ

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Àrea d’educació
C. Pau Casals, 14
Edifici Sant Jordi
25620 Tremp
Tel. 973.65.01.87

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Oficina de serveis a la joventut
Pg. del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973.65.34.70

PLA D’URGELL

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Oficina de serveis a la joventut
C. Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel. 973.71.13.13

SEGARRA

Consell Comarcal de la Segarra
Punt d’informació juvenil
Pg. Jaume Balmes, s/n
25200 Cervera
Tel. 973.53.13.00

SEGRIÀ

Punt d’informació juvenil el Fortí
Centre cultural lo Casino
C/. Major, 8486
25180 Alcarràs
Tel. 973.79.57.00

Centre municipal d’informació juvenil
Pl. Amics de Lleida, s/n
25008 Lleida
Tel. 973.22.28.22

Institut municipal de treball Salvador Seguí
C. Ramon Argilés  Pl. Rosa Sensat
25005 Lleida
Tel. 973.24.20.00

SELVA

El Puntet
Avda. de Vidreres, 58
Casal de Joves
17310 Lloret de Mar
Tel. 972.37.22.68

SOLSONèS

Consell Comarcal del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973.48.35.16

TARRAGONèS

Punt d’informació juvenil de la Coordinació 
territorial de joventut a Tarragona
C. Sant Francesc, 3, 1r
43003 Tarragona
Tel. 977.92.01.78
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Punt d’informació juvenil de Salou
Pl. Carrilet, s/n
Antic edifici Carrilet
43840 Salou
Tel. 977.35.07.86

TERRA ALTA

Consell Comarcal de la Terra Alta
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 Gandesa
Tel. 977.42.00.18

URGELL

Consell Comarcal de l’Urgell
Oficina de serveis a la joventut
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973.50.07.07

VALLèS OCCIDENTAL

Servei d’informació juvenil Aprop
C. Jaume Balmes, 16
08110 Montcada i Reixac
Tel. 93.564.17.41

Servei d’informació juvenil
Rbla. de Sabadell, 6771
08202 Sabadell
Tel. 93.726.82.27

Punt jove, servei d’informació
C. Pablo Picasso, 2022
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93.560.51.78

Punt d’informació juvenil
Ctra. de la Bauma, 1
08233 Vacarisses
Tel. 93.835.90.02

VALLèS ORIENTAL

Servei d’informació juvenil Gra
C. Corró, 49
08401 Granollers
Tel. 93.870.21.64

Punt d’informació juvenil
C. Astúries, 1
Centre cultural de Bellavista
08521 Les Franqueses del Vallès
Tel. 93.840 46 24

El punt d’informació de Montmeló
C. Folch i Torres, s/n
08160 Montmeló
Tel. 93.572.02.99

(07.250.051)

RESOLUCIÓ EDU/2739/2007, de 3 de 
setembre, per la qual es disposa l’inici d’ac-
tivitats d’una escola oficial d’idiomes del Prat 
de Llobregat.

Mitjançant el Decret 172/2007, de 31 de 
juliol (DOGC núm. 4939, de 2.8.2007), es 
va crea l’escola oficial d’idiomes del Prat de 
Llobregat.

Per tal de posar en funcionament aquest 
centre i d’acord amb la disposició final del 
Decret esmentat.

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

Resolc:

—1 Reconèixer l’escola oficial d’idiomes 
del Prat de Llobregat que es detalla a l’an
nex d’aquesta Resolució, creada pel Decret 
172/2007, de 31 de juliol, l’inici de la seva 
activitat administrativa des de l’1 de juliol de 
2002, amb els termes que s’hi especifiquen.

—2 Reconèixer els efectes acadèmics dels 
ensenyaments que s’implanten des de l’inici 
del curs escolar 20022003.

—3 Implantar l’ensenyament de l’idioma 
francès, amb efectes des de l’inici del curs 
escolar 20042005.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al 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 articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006, 
DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL BAIX 
LLOBREGATANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: el Prat de Llobregat.
Codi de centre: 08060538.
Adreça: Lo Gaiter de Llobregat, 140144.
Denominació genèrica: escola oficial d’idi
omes.
Ensenyaments que s’implanten: anglès; ale
many; català; castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la de
nominació específica del Prat de Llobregat.

(07.246.016)

RESOLUCIÓ EDU/2740/2007, de 3 de setem-
bre, per la qual es disposa el començament de 
les activitats de diversos col·legis d’educació 
infantil i primària.

Mitjançant el Decret 173/2007, de 31 de 
juliol, (DOGC núm. 4939, de 2.8.2007), es 
crearen diversos col·legis d’educació infantil 
i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests 
centres i d’acord la disposició final del Decret 
esmentat;

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil 

i primària que es detallen a l’annex d’aquesta 
disposició, creats pel Decret 173/2007, de 31 
de juliol, l’inici de la seva activitat administrativa 
des de l’1 de juliol de 2006, amb els termes 
que s’hi especifiquen.

Article 2
Reconèixer els efectes acadèmics dels 

ensenyaments que s’implanten des de l’inici 
del curs escolar 20062007.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al 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 articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006, 
DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A GIRONA

Comarca: Alt Empordà
Municipi: Figueres.
Unitat de població: Figueres.
Codi de centre: 17008808.
Adreça: c. de Josep Maria de Segarra, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Carme Guasch i 
Darné.
Municipi: l’Escala.
Unitat de població: l’Escala.
Codi de centre: 17008481.
Adreça: c. Curallera, s/n.
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Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica L’Escala.

Comarca: Baix Empordà
Municipi: Calonge.
Unitat de població: Sant Antoni de Calonge.
Codi de centre: 17008468.
Adreça: c. Gavina, 51.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica La Sínia.

Comarca: Gironès
Municipi: Salt.
Unitat de població: Salt.
Codi de centre: 17008687.
Adreça: c. d’Alfons Moré, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Devesa.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LLEIDA

Comarca: Segarra
Municipi: Cervera.
Unitat de població: Cervera.
Codi de centre: 25009095.
Adreça: av. Mil lenari de Catalunya, 20.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Cervera.

Comarca: Segrià
Municipi: Alcarràs.
Unitat de població: Alcarràs.
Codi de centre: 25008893.
Adreça: c. de la Doctora Castell, 8.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Parc del Saladar.
Municipi: Lleida.
Unitat de població: Lleida.
Codi de centre: 25009034.
Adreça: c. d’Enric Farreny, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Ciutat Jardí.
Municipi: Lleida.
Unitat de població: Lleida.
Codi de centre: 25008649.
Adreça: av. Dra. Castells, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Cappont.
Municipi: Lleida.

Unitat de població: Lleida.
Codi de centre: 25009071.
Adreça: c. del Corregidor Escofet, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la de
nominació específica Plaça Països Catalans.

Comarca: Urgell
Municipi: Tàrrega.
Unitat de població: Tàrrega.
Codi de centre: 25008790.
Adreça: pl. del Centenai, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica MariaMercè Marçal.

(07.246.018)

RESOLUCIÓ EDU/2742/2007, de 3 de 
setembre, de modificació de la Resolució 
EDU/1925/2007, de 20 de juny, per la qual 
s’implanten, se suprimeixen i es traslladen 
cicles formatius de formació professional de 
grau mitjà o de grau superior en diversos 
centres docents públics (DOGC núm. 4914, 
de 28.6.2007).

Haventse observat una errada a l’annex 
de la Resolució EDU/1925/2007, de 20 de 
juny, per la qual s’implanten, se suprimeixen 
i es traslladen cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà o de grau superior 
en diversos centres docents públics, publi
cada al DOGC núm. 4914, pàg. 21728, de 
28.06.2007, cal procedir a la modificació 
pertinent, d’acord amb l’article 105.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú;

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

Resolc:

Modificar la Resolució EDU/1925/2007, 
de 20 de juny, per la qual s’implanten, se 
suprimeixen i es traslladen cicles formatius de 
formació professional de grau mitjà o de grau 
superior en diversos centres docents públics, 
en els termes que tot seguit s’expliciten:

A la pàgina 21731, a l’annex 2 Ensenya
ments que se suprimeixen, als paràgrafs 
relatius a l’IES Jaume Mimó, codi 08044715, 
de Cerdanyola del Vallès i a l’IES de l’Ebre, 
codi 43004441, de Tortosa, cal afegir al final 
dels paràgrafs respectius el text que tot seguit 
es detalla:

“Efectes acadèmics i administratius: des de 
la fi del curs escolar 20072008”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al 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 articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006, 
DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

(07.246.017)

RESOLUCIÓ EDU/2737/2007, de 5 de setem-
bre, per la qual es declaren aptes en la fase 
de pràctiques i aprovats en el procediment 
selectiu corresponent els aspirants nomenats 
funcionaris en pràctiques en diversos cossos 
docents.

D’acord amb el que estableix la Resolució 
EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC núm. 
4562, de 31.1.2006), per la qual es va obrir 
convocatòria per a la realització de proves per 
a la provisió de places de funcionaris docents, 
els aspirants han efectuat el període de pràc
tiques corresponent, regulat per la Resolució 
EDU/2554/2006, de 26 de juliol (DOGC núm. 
4687, de 31.7.2006).

A t è s  q u e  l ’ e s m e n t a d a  R e s o l u c i ó 
EDC/137/2006, de 26 de gener, disposa a 
la base 11 que el Departament d’Educació 
procedirà a publicar la resolució per la qual 
es declarin aptes en la fase de pràctiques i 
aprovats en el procediment selectiu en acabar 
la fase de pràctiques, cal fer les declaracions 
escaients, tenint en compte que les comissions 
qualificadores, constituïdes a l’empara del que 
disposa la Resolució EDU/2554/2006, de 26 
de juliol, han avaluat i qualificat la fase de 
pràctiques dels que l’han efectuada durant el 
curs acadèmic 20062007.

Amb aquesta finalitat, d’acord amb la pro
posta de la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i 
aprovats en el procediment selectiu convocat 
per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener 
(DOGC núm. 4298, d’11.1.2005), els aspirants 
que figuren a l’annex 1, que van ser nome
nats funcionaris en pràctiques per Resolució 
EDC/2879/2005, de 30 de setembre (DOGC 
núm. 4487, d’11.10.2005), modificada per 
la Resolució EDC/1293/2006, de 27 d’abril 
(DOGC núm. 4628, de 8.5.2006 ) i per la 
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ANNEX 1

COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom

650 047711637T Abellan Cavero, Sandra

558 038829520T Bachs Andres, Lidia

334 034748749G Fernández Marques, Meritxell

784 044197262W Gomez Postigo, Eva Maria

186 077301107Q Pages Lugo, Raquel

190 046739749T Sastre Gonzalvez, Sandra

318 053061360S Segues Garcia, Marina

338 040313576G Turbau Bataller, Cristina

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

N NIF Cognoms i nom

20 046760698L Garcia Salvador, Susana

21 053076275A Gisbert Vico, Marta

62 079303995H Gispert Bague, Carina

33 052421494D Mayne Oteros, M. Carmen

45 040321574K Majo Llopart, Maria Mercè

34 040977723A Nicolàs Gracia, Eva

Especialitat: educació primària, educació física

N NIF Cognoms i nom

247 046790621L Manzana Hidalgo, M. Amparo

Especialitat: audició i llenguatge

N NIF Cognoms i nom

20 046742800S Nabais Simon, Natalia

26 046359738H Rossignani de Stefani, Marina

Especialitat: educació primària, anglès

N NIF Cognoms i nom

134 077912431T Fuste Roquet, Ester

72 038835886H Lorenzo Ferreiro, Margarida

7 037332167Q Martinez Merce, Mónica

Especialitat: educació primària, música

N NIF Cognoms i nom

34 043509647H Varela Carballo, Maria Isabel

COS DE PROFESSORS D’ENSENyAMENT SECUNDARI

Especialitat: matemàtiques

N NIF Cognoms i nom

5 036984908B Macian Villanueva, Carles Manuel

Especialitat: física i química

N NIF Cognoms i nom

74 033963443X Cintora yague, Maria A.

Resolució EDU/2067/2006, de 12 de juny 
(DOGC núm. 4661, de 23.6.2006), i que no 
van poder ser avaluats amb la seva promoció 
atès que durant el curs acadèmic 20052006 
van prestar serveis inferiors a sis mesos.

—2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i 
aprovats en el procediment selectiu convocat 
per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener 
(DOGC núm. 4298, d’11.1.2005), els aspirants 
que figuren a l’annex 2, que van ser nome
nats funcionaris en pràctiques per Resolució 
EDC/2879/2005, de 30 de setembre (DOGC 
núm. 4487, d’11.10.2005), modificada per 
la Resolució EDC/1293/2006, de 27 d’abril 
(DOGC núm.4628, de 8.5.2006), i per la Re
solució EDU/2067/2006, de 12 de juny (DOGC 
núm. 4661, de 22.6.2006) que no van poder ser 
avaluats amb la seva promoció atès que tenien 
concedit l’ajornament de la fase de pràctiques 
durant el curs acadèmic 20052006.

—3 Declarar aptes en la fase de pràctiques i 
aprovats en el procediment selectiu convocats 
per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener 
(DOGC núm. 4298, d’11.1.2005), els aspirants 
que figuren a l’annex 3, nomenats funcionaris 
en pràctiques per Resolució EDC/2879/2005, 
de 30 de setembre (DOGC núm. 4487, 
d’11.10.2005), modificada per la Resolució 
EDC/1293/2006, de 27 d’abril (DOGC núm. 
4628, de 8.5.2006), que van ser declarats no 
aptes durant el curs acadèmic 20052006.

—4 Declarar aptes i aprovats en el procés 
selectiu corresponent, els aspirants nomenats 
funcionaris en pràctiques del cos de mestres 
i dels cossos de professors d’ensenyament 
secundari per Resolució EDU/3211/2006, de 2 
d’octubre (DOGC núm. 4737, de 10.10.2006), 
llevat dels casos que s’especifiquen en els 
punts següents.

—5 Els aspirants que es detallen a l’annex 
4 no han estat avaluats del període de pràc
tiques per tenir concedit l’ajornament de la 
fase de pràctiques durant el curs acadèmic 
20062007.

—6 Els aspirants que es detallen a l’annex 5 
d’aquesta Resolució, que han prestat serveis 
durant un període inferior a sis mesos, establert a 
la base 8 de la Resolució EDU/2554/2006, de 26 
de juliol, de regulació de la fase de pràctiques, que 
no han estat avaluats durant el curs acadèmic 
20062007 per causes justificades, i, en conse
qüència, hauran de repetir la fase de pràctiques 
durant el curs acadèmic 20072008.

—7 Declarar no aptes a la fase de pràcti
ques els aspirants que es detallen a l’annex 
6 d’aquesta Resolució, els quals segons el 
que disposa la base 10.3 de la Resolució 
EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC núm. 
4562, de 31.1.2006), podran incorporarse 
amb els aspirants seleccionats de la següent 
promoció per repetir per una única vegada la 
fase de pràctiques.

—8 S’accepta la renúncia als drets que li 
puguin correspondre per la seva participació 
en el procediment selectiu convocat per la 
Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, 
de l’aspirant seleccionada que es detalla a 
l’annex 7 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al 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, 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 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 oportú per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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Especialitat: llengua catalana i literatura

N NIF Cognoms i nom

59 077990314M Molins Rodriguez, Roser

Especialitat: llengua castellana i literatura

N NIF Cognoms i nom

139 077313643V Adell Carbó, Montserrat

Especialitat: tecnologia

N NIF Cognoms i nom

48 046570352K Comas Bach, Maria

ANNEX 2

COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom

892 077739119Q Colell Reig, Olga

Especialitat: educació primària, música

N NIF Cognoms i nom

88 043695105G Solana Perez, Ariadna

COS DE PROFESSORS D’ENSENyAMENT SECUNDARI

Especialitat: geografia i història

N NIF Cognoms i nom

188 039725914S Pala Moncusi, Albert

Especialitat: llengua catalana i literatura

N NIF Cognoms i nom

175 045635003J Gutiérrez García, Laura

Especialitat: grec

N NIF Cognoms i nom

8 044385773M Ortiz Cano, Antonio Javier

ANNEX 3

COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom

717 046821547X Escude Vellido, Esther

Especialitat: educació primària anglès

N NIF Cognoms i nom

208 047733721G Laguna Corripio, AraceliDiana

COS DE PROFESSORS D’ENSENyAMENT SECUNDARI

Especialitat: anglès

N NIF Cognoms i nom

39 034745739F Simo Martínez, Manuela

Especialitat: música

N NIF Cognoms i nom

25 037276565M Muñoz Ansuategui, Marta

Especialitat: matemàtiques

N NIF Cognoms i nom

17 039172603S Farre Perez, David

Especialitat: llengua catalana i literatura

N NIF Cognoms i nom

95 044005008M Ruiz Trillo, Daniel

Especialitat: llengua castellana i literatura

N NIF Cognoms i nom

92 038104022Z Llagostera yoldi, Mónica M.

168 046133487H Salvador Lipperheide, Gerardo

Especialitat: psicologia i pedagogia

N NIF Cognoms i nom

179 046130485y  Salvat Galobardes, Neus

Especialitat: tecnologia

N NIF Cognoms i nom

82 046649575D Ramon Gimenez, Oliver

ANNEX 4

COS DE PROFESSORS D’ENSENyAMENT SECUNDARI

Especialitat: matemàtiques

N NIF Cognoms i nom

74 046402955H Barbero Liñan, María

100 038083957M Jimenez Jimenez, Maria Jose

ANNEX 5

COS DE MESTRES

Especialitat: audició i llenguatge

N NIF Cognoms i nom

37 052626760T Jimenez Alacio, Cristina

40 052179185M Sanchez Bautista, Coral

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

N NIF Cognoms i nom

96 046711357J Cervero Castella, Maria

44 046548994F Diaz Marti, Laura

92 040317489F Tarradas Riera, Concepció

Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom

542 039717997X Becerra Jimenez, Montserrat

311 040446966V Caballero Martinez, Francisca

108 043422589S Carro Torre, Esther

806 033941200P Codina Sanglas, Montserrat

689 077318895W Duran Solano, Anna

221 046680804G Escamilla Garcia, Maria Dolores

694 052774133N Galeote Marhuenda, Francisca

329 090002458P Gamell Suriñach, Neus

633 045544735C Herrer Pastor, Maria Pilar

873 040330335L Jimenez Moreno, Elena
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N NIF Cognoms i nom

349 052439095S Lozano Garcia, Olga

931 046736782T Marin Pizarro, Esther

955 077605464Z Moreno Recacha, Eva Maria

148 052420345X Piñol Miro, Marta

197 043744679J Rovira Abella, Anna

757 047675116A Sabalete Toro, Jessica

884 038125267F Sala Martí, Mireia

907 020041193M Sanchis Tercero, Roser

Especialitat: educació primària, anglès

N NIF Cognoms i nom

15 043513568y Perez Roche, Elena

202 047604353B Roig Bosch, Roser

Especialitat: educació primària, educació física

N NIF Cognoms i nom

66 040340684H Colon Bosch, Emma

176 046707344W Pedrosa Cebador, Rosa

27 038087445C Ramirez Sanchez, Araceli

COS DE PROFESSORS D’ENSENyAMENT SECUNDARI

Administració d’empreses

N NIF Cognoms i nom

18 052156167X Bermudez Melgarejo, Maria Jesus

COS DE PROFESSORS TèCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Serveis a la comunitat

N NIF Cognoms i nom

15 047776692B Piñeiro Lopez, Agustina Leandra

8 044991873D Sanchez Moix, Anna

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Alemany

N NIF Cognoms i nom

12 X3408525 V Dabrowska, Ewa Maria

Francès

N NIF Cognoms i nom

4 X2886713 y Guillelmi, Catherine Anne Lau

13 X2539969 X Girard, Estelle Helene 

ANNEX 6

COS DE MESTRES

Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom

711 034766029B Rodriguez Segura, Marta

Especialitat: educació primària, música

N NIF Cognoms i nom

21 044999971B Carbonell Bosch, Marta

COS DE PROFESSORS TèCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: equips electrònics

N NIF Cognoms i nom

8 046801508G Lopez Garcia, Oscar Manuel

ANNEX 7

COS DE PROFESSORS D’ENSENyAMENT SECUNDARI

Especialitat: anglès

N NIF Cognoms i nom

161 034759152B Morilla Gines, Inés

(07.248.077)

RESOLUCIÓ EDU/2738/2007, de 14 d’agost, 
per la qual es fa pública la concessió de lli-
cències retribuïdes per dur a terme treballs de 
recerca i estudis directament relacionats amb 
els llocs de treball durant el curs 2007-2008, 
destinades al funcionariat de carrera dels cos-
sos docents i dels cossos d’inspecció.

Mitjançant la Resolució EDU/1319/2007, de 
2 de maig (DOGC núm. 4879, de 9.5.2007), 
es va obrir convocatòria pública per a la 
concessió de llicències retribuïdes per dur a 
terme treballs de recerca i estudis directament 
relacionats amb els llocs de treball durant el 
curs 20072008, destinades al funcionariat 
de carrera dels cossos docents i dels cossos 
d’inspecció.

Atesa la proposta de la comissió seleccio
nadora constituïda d’acord amb el punt 4 de 
la Resolució esmentada, i tenint en compte 
el que disposa el punt 5.5 de la convocatòria 
quant a les renúncies,

Resolc:

—1 Fer pública, a l’annex 1 d’aquesta Reso
lució, la llista de persones que han obtingut una 
llicència retribuïda per dur a terme treballs de 
recerca i estudis directament relacionats amb 
els llocs de treball per al curs 20072008.

—2 Fer pública, a l’annex 2 d’aquesta 
Resolució, la llista de candidatures no selec
cionades.

—3 Fer pública, a l’annex 3 d’aquesta Re
solució, la llista de candidatures excloses del 
concurs pels motius que s’hi especifiquen.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el jutjat contenciós administratiu 
corresponent 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 director 
general d’Innovació en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 d’agost de 2007

p. d. (Resolució de 2.5.2007, 
DOGC de 9.5.2007)

Joan Badia i Pujol
Director general d’Innovació
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ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda

P: Puntuació

Cognoms i nom NIF P

Modalitat A (tot el curs escolar 2007-2008)
Lloc de treball: docent
Securún Fuster, Rosa Maria .................................37248933L 33,823
Plana Pujol, Núria ................................................ 33932516H 32,405
López de Rego Fernández, Gloria .......................37636449P 32,320
Garófano Montoro, Francesc ...............................38780798S 31,850
Casals Cienfuegos J., Ramon .............................39136917W 31,445
Herreras Blanco, M. Luisa ....................................09269555A 30,875
López Diaz de Otazu, Victoriano ..........................16221638Z 30,550
Carrió Jamila, Ana Maria ......................................77071807A 30,250
Orellana López, Petronilo .....................................40948639Z 30,225
Fisas Ollé, Montserrat ......................................... 35037576C 30,100
Serra Mila, Jaume ................................................37676832A 30,085
Prat Balaguer, Rosa Maria....................................39118714S 30,025
Narváez Ferri, Manuela .........................................37318048L 29,950
Torra Puigdellivol, Montserrat .............................. 39295327B 29,450
Rius Sant, Juan ....................................................37267013K 29,440
Deusdad Ayala, Blanca ........................................52210705S 29,105
Franquesa Niubó, Núria .......................................46519186F 28,750
Vilarrubias Bisbal, Mercè ......................................33895957y 28,650
Almazán Fernández, Ismael..................................17870224y 28,550
Margalló González, Ana M. .................................. 16533103J 28,275
Aloguin Arias, Anna Maria ................................... 40909879D 28,210
Medina Rabaneda, Anna Maria ............................77626533S 28,100
Alcalde Pena, Josep ............................................36918230X 28,070
Surribas Naval, Eva ..............................................46128348P 28,055
Suso Lafuente, M. Esther de ...............................13285037F 28,050
Torramilans Lluis, Montserrat ................................35021855P 28,050
Palau Úngaro, M. Lidia ........................................38543356W 27,725
López Masip, Susana Clara ................................ 43712015D 27,705
Mer Santamaría, Maria Teresa .............................. 78001983J 27,575
Casas Gómez, Esther ..........................................38499871X 27,550
Brasó Campderrós, Enric .....................................37311604S 27,400
Duran Rivas, Carmen ...........................................52212897E 27,075
Figueras Torruella, Pilar .......................................39852723W 27,075
Juárez Viñolas, Anna ........................................... 40265304D 27,025
Martínez Montón, Rosa ........................................37368029K 26,875
Mora Cañellas, Luis ..............................................38789310V 26,850
Mediavilla Macho, Fernando .................................13690192V 26,850
Naya Ariste, Isabel .............................................. 17850985H 26,550
Rosselló Asensi, Joana ........................................37677043F 26,525
Tallada Cervera, Arturo Juan ...............................40935494W 26,450
Pedrals Costa, Inmaculada ..................................77731864y 26,400
Laguia Pérez, M. José .........................................18403858V 26,400
Pozas Morán, Ángel ............................................ 39316871G 26,350
Comellas Verdaguer, Carme ................................ 39309516D 26,250
Martí Brossa, Elvira ..............................................33878163Z 26,230
Pons Sabio, Montserrat ...................................... 46320230R 26,150
Llecha Masot, Manuel ..........................................77883558S 26,125
Fité Argerich, Marcel ...........................................78146573W 26,050
Pardo Riaño, Cruz ............................................... 13897347B 25,775
García Vallecillos, M. Gloria ..................................78073979L 25,775
González Maria, Alberto .......................................37678960S 25,735
Villodre Jareño, Carme ......................................... 39041041J 25,700
Sogas Figueras, Maria Teresa ..............................46317927K 25,230
García Picañol, Montserrat ...................................35016036P 25,230
Torras Arqué, Concepción ................................... 37259008C 25,125
Serra López, Lidia ................................................39331332K 25,000
Gallart Anguera, Marta ........................................ 17851953C 24,975
Aviñoa Pérez, Julio .............................................. 37667594B 24,950
Ferrer Piñol, Jaime ...............................................36933636y 24,925
Miret Latas, M. Àngels .........................................40879004T 24,850
Fernández Campelo, Pilar ....................................09679196Z 24,550
Villanueva Gago, J. Ignacio ..................................14697628F 24,530
Rodón Galcerán, Concepció ................................46532174T 24,350
Galiana Llasat, Cinta ........................................... 40921059B 24,300
Vilella Gassiot, Xavier........................................... 35092107H 24,160
Galcerà Padilla, David ......................................... 46553726R 24,000

Cognoms i nom NIF P

Martínez Martínez, Virginia ....................................36504101L 23,975
Boix Teruel, M. Carmen ........................................46536207P 23,950
Casalta Gordillo, Vicente F................................... 45471794N 23,750
Vivancos Chacori, Eva Maria ................................37282812L 23,725
Prohens Bauza, Catalina ..................................... 78192051D 23,570
Cano Santos, Marià .............................................40930922F 23,550
Cano Vallès, Rosa Maria ......................................33969246V 23,250
Pozuelo Ortega, Rosa Maria ............................... 51175315Q 23,200
García Cañadas, Manuel ..................................... 40904236R 23,125
Sanmartín Míguez, Inmaculada ........................... 40917863N 23,000
Rubio Vázquez, Sacramento ............................... 35002076D 23,000
Larraz Genovés, Maria Josefa ..............................18164430L 22,830
Miret Puig, Pau .................................................... 38509649J 22,800
Barrachina Martínez, Rafael ................................. 46131120C 22,775
Homs Aumatell, Montserrat ..................................77103060E 22,600
Llompart Mallorques, Gloria ................................ 46656774D 22,500
Vives Lliteras, Maria Rosa ................................... 41397939D 22,150
Antón Calvo, M. Elena ........................................ 37272838G 22,000
Doménech Datzira, Sílvia ......................................46753233y 21,790
Jové Montañola, Rosa Maria ............................... 40882382C 21,755
Rovira Juan, Joseph Maria ...................................38791856X 21,585
García Devesa, Dolors ......................................... 40280208D 21,575
Galí Trullenque, Jordi ............................................37666339K 21,500
Calafí Rius, Mercè ...............................................40969488W 21,450
Ribot Blázquez, Marta ..........................................37731526A 20,760
Cendra Bertran, Montserrat .................................35034684A 19,700
Ballart Piqué, Manuel ..........................................39643101W 19,485
Gràcia Cantador, Sergio .......................................52277761A 18,225

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
Vert Ros, Josepa ..................................................77901284P 30,225
Grant Bota, Jaume .............................................. 39840348R 29,500
Arizcuren Mallorquí, Julia ......................................40258571S 28,850
Salvadó Poy, Roc ................................................ 40911070G 28,600
Castelló Piñol, M. José ........................................40872286K 28,450
Codina Massons, Manuel .................................... 37282183B 28,400
Aguilar Solà, Pedro ..............................................37689249T 28,000
Argilés Ciscart, Montserrat ...................................41075418V 27,825
Andrés Moreno, M. Isabel de ..............................03444232M 27,350
Dexeus Domingo, Andreu ....................................39708774X 27,155
Sánchez Elvira, Francesc .....................................27204062F 26,900
Broch Muñoz, José Manuel ................................ 18986842C 26,685
Calbet Casañas, Joan ......................................... 39040155R 26,575
Reyes Ramos, Ana Maria .................................... 77675739R 26,550
Martínez Ortiz, Salvador .......................................40832151K 26,495
Segura Domínguez, F. José ................................ 38439955D 26,403
Vives Corbella, Pilar ..............................................77779989S 26,325
Aldomà García, Mireia .......................................... 40868506J 25,700
Fuente Colino, F. Xavier de la ...............................40292296E 25,605
FernándezMera Cáceres, Carmen ......................39833353K 25,375
Coral Mateu, Josep ............................................. 77288986Q 25,080
Cassany Comas, Jordi ........................................ 77075580G 24,955
Serentill Llobera, Carmen .................................... 40839744R 24,300
Guillamón Guillamón, M. Eulàlia .......................... 43417295B 24,200
Ruiz Terrado, Carlos .............................................39653512V 24,100
Vilanova Pons, Lluís .............................................40513613X 23,450
Sánchez Queralt, M. Teresa .................................36478734K 23,400
Chaves Álvarez, Juan Antonio ..............................46619692A 22,068
Oller Dam, Carme ............................................... 77475097B 21,060
Lledó Martínez, Hermínia ..................................... 35081552C 21,010
Canal Oliveras, Juan ........................................... 39339172H 20,790
Civit Gil, Joaquin María ....................................... 38494442D 20,150
López Rivas, Miguel Ángel .................................. 18961354Q 20,100
Fernández Merino, Maria Inés ............................. 18033553N 19,975
Crespo Vilaró, Marta ............................................35102476Z 19,900
Lozano Vives, Maria Dolores ............................... 38475476H 19,600
Barceló Casals, Eduard ........................................35058876E 19,150
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ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades

M = motiu (candidatura no preseleccionada segons el punt 5.2 de la convoca
tòria)

Cognoms i nom NIF M

Modalitat A (tot el curs escolar 2007-2008)
Lloc de treball: docent
Aldomà García, Mireia ...............40868506J No es va preseleccionar
Alsina Moya, M. Montserrat .....37740764H No es va preseleccionar
Bardes Caus, Rosa Maria ........ 39346732B No es va preseleccionar
Berdún Ortiz, MariaLluïsa ........ 37689052X No es va preseleccionar
Bernard Gil, Higinia Silvia .........40868536C No es va preseleccionar
Bou Castellà, Esteve ................ 39670837T No es va preseleccionar
Calsapeu Cabot, Joan ............. 38802264E No es va preseleccionar
Calvo Soler, Pilar ...................... 36924040R No es va preseleccionar
Carles Herrero, M. Inés ............ 38551438B No es va preseleccionar
Casals Planas, Rafael ...............38787446Q No es va preseleccionar
Chic Pañart, Ferran .................. 40316890y No es va preseleccionar
Coll Gilabert, Lluís ....................40839755N No es va preseleccionar
Cortés Rosich, Joaquim ........... 38040827T No es va preseleccionar
Crespo Antón, Maria Teresa ..... 37689099B No es va preseleccionar
Cruz Sánchez, M. del Carmen ..39687801J No es va preseleccionar
Cumellas Riera, Montserrat ......38430950C No es va preseleccionar
Dobaño Pané, Ana M. ............. 46320539B No es va preseleccionar
Domingo Curto, Albert ..............46027636J No es va preseleccionar
Elijas Escorihuela, Juan Carlos .39671830G No es va preseleccionar
Feldstein Dvoskin, J. Augusto ...46767690L No es va preseleccionar
Ferré Sarabia, Esther ................ 39662855E No es va preseleccionar
Francin Veciana, Montserrat ..... 39666907A No es va preseleccionar
Garriga Anguera, Pilar .............. 37729314E No es va preseleccionar
Gaya Catasús, Jaume .............. 35069021R No es va preseleccionar
Gelabert Almacellas, M. Roser .39638370D No es va preseleccionar
Giralt Calsina, Isidre................. 77725906M No es va preseleccionar
González Seronero, Marcelo .... 07812569K No es va preseleccionar
Guerrero Carrasco, Josep M. ....39707495L No es va preseleccionar
Hernández Ávila, Marta ............46595812C No es va preseleccionar
Hernández Lluch, Anna ........... 38790954M No es va preseleccionar
Hinojosa García, Rosa .............. 38804405R No es va preseleccionar
Jacquet yeste, Wifredo ............ 33940367A No es va preseleccionar
Llacay Pintat, Antoni ................ 36567899S No es va preseleccionar
Llach Güell, Elena.....................79295218G No es va preseleccionar
Llobet Masachs, Pau ............... 40292249K No es va preseleccionar
López Circuns, Francesc ...........33875908J No es va preseleccionar
Martínez Dasi, Olga .................. 35009829B No es va preseleccionar
Masdeu Turon, Jorge ............... 46671223Z No es va preseleccionar
Montserrat Rull, M. Assumpta . 38438088M No es va preseleccionar
Navarro Muñoz, Joan ............... 37257839R No es va preseleccionar
Pàmies Fontseré, Joana ............77832778L No es va preseleccionar
Pérez Alonso, Juan Carlos .......11054163H No es va preseleccionar
Pérez Escribano, 
M. del Carmen ......................... 35116270P No es va preseleccionar
Pérez García, Olga ................... 37372517R No es va preseleccionar
Raïch Trilla, Josep .................... 37686871Z No es va preseleccionar
Riu Canela, Roc ....................... 78062199S No es va preseleccionar
Ruiz Terrado, Carlos ................. 39653512V No es va preseleccionar
Saborit Codina, Pedro ..............77295982C No es va preseleccionar
Sasot Mateus, Arturo ...............43717627D No es va preseleccionar
Serrano Navarro, José ..............20148680J No es va preseleccionar
Serrasolsas Domènech, Lluís ...43502492Q No es va preseleccionar
Solà Santesmases, Josep ........46538977H No es va preseleccionar
Suárez González, M. Ángeles .. 40872160X No es va preseleccionar
Tiana Fontanillas, Mercedes ......37681747L No es va preseleccionar
Tierz Mur, M. Lluïsa .................. 39143526X No es va preseleccionar
Tiñena Amorós, Jordi ............... 39647469T No es va preseleccionar
Ventura Forner, Lluís Miquel .....18947179D No es va preseleccionar
Villanueva Iglesias, M. Teresa .. 44002176W No es va preseleccionar

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
Cambra Martí, Mercè ............... 39166632R No es va preseleccionar
Cerarols Cortina, Lluís ............. 39315446M No es va preseleccionar
Comas Martí, Montserrat .........77265342Q No es va preseleccionar
Dot Badia, M. Francesca ........ 35046485M No es va preseleccionar

Cognoms i nom NIF M

Estany Iborra, Anna ..................77291780G No es va preseleccionar
Gibert Jané, Immaculada .........39647995C No es va preseleccionar
Giralt Arnella, Mercedes .......... 37722233W No es va preseleccionar
Lafuente Alonso, Montserrat ... 39662654M No es va preseleccionar
Llach Güell, Elena.....................79295218G No es va preseleccionar
López Jiménez, Jordi ............... 39181396E No es va preseleccionar
Núñez López, A. Daniel ............ 08790056P No es va preseleccionar
Roig Miret, M. Rosa ................. 37692684P No es va preseleccionar
Sala Llobet, J. Julián ................ 39158297S No es va preseleccionar
Torró Ferrer, Georgina ..............77998996Q No es va preseleccionar

ANNEX 3

Llista de persones excloses de la convocatòria

Cognoms i nom NIF Motiu

Modalitat A (tot el curs escolar 2007-2008)
Lloc de treball: docent
Albert Magro, Jesús ........18970049V Manca documentació
Alonso Murga, Pilar ........ 32405900G Manca documentació
Ávila Morera, Lluís ...........35062880R No és un treball de recerca o
  desenvolupament d’estudis
Batalla García, 
Consuelo .........................06529407y No és un treball de recerca o 
  desenvolupament d’estudis
Blanch Ripoll, Anna ......... 78073967F Manca documentació
Cornellà Planells, 
Meritxell ........................... 41084062J Manca documentació
Domínguez Bolaños, 
Isabel ...............................12241514V No és un treball de recerca o 
  desenvolupament d’estudis
Dulcet Valls, Montserrat...35079189A Documentació defectuosa
Fernández Merino, Inés .. 18033553N No és un treball de recerca o 
  desenvolupament d’estudis
García del Muro Solans, 
Joan ................................ 40845759J No és un treball de recerca o 
  desenvolupament d’estudis
Jiménez Acha, José L. ....36937526D Documentació defectuosa
Giralt Arnella, 
Mercedes .......................37722233W Manca documentació
López Domínguez, 
Mercedes ........................43511912y Manca documentació
Mozas Banzo, Marc ........36964108A No és un treball de recerca o 
  desenvolupament d’estudis
Mulet Grau, M. Cinta .......40913698X Manca el projecte
Salvadó Poy, Roc ........... 40911070G No és un treball de recerca o 
  desenvolupament d’estudis
Torres Mas, Josep .......... 36501522Q Manca el projecte
Vega Baiget, J. Manuel ...35102805K No és un treball de recerca o 
  desenvolupament d’estudis

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
Barranco Schnitzler, 
Maria Teresa .................... 46552904F Documentació defectuosa
Cabra Martorell, 
Francesca .......................46321819A Documentació defectuosa
Castel Bardaji, Domenec .78063887R Documentació defectuosa
Gallart Anguera, Marta ... 17851953C Renúncia
López Díaz de Otazu, 
Victoriano ........................16221638Z Renúncia
Piqueras Cano, 
Mercedes ........................46515753R Renúncia
Rubio Vázquez, 
Sacramento .....................35002076D Renúncia

(07.218.024)
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RESOLUCIÓ EDU/2741/2006, de 3 de se-
tembre, d’assignació de destinació definitiva 
de funcionaris docents a l’IES de Sitges.

Pel Decret 233/2005, de 25 d’octubre 
(DOGC núm. 4498, de 27.10.2005), es va 
crear l’institut d’educació secundària a Sitges, 
amb codi de centre 08061014, ubicat al c. de 
Josep Irla, s/n (Can Pei), de Sitges (Garraf), per 
desglossament de l’IES Joan Ramon Benaprès, 
amb codi 08043981, de Sitges.

Per Resolució EDC/3396/2005, de 22 de 
novembre (DOGC núm. 4521, de 30.11.2005), 
es disposa l’inici d’activitats de l’institut d’edu
cació secundària de Sitges.

La disposició addicional catorzena del Reial 
decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual 
es regulen els concursos de trasllats d’àmbit 
nacional per a la provisió de places correspo
nents als cossos docents (BOE núm. 239, de 
6.10.1998), estableix que quan es produeixi un 
canvi d’ensenyaments d’un centre a un altre 
els professors de les especialitats afectades 
quedaran adscrits al nou centre.

Així mateix, l’article 18.2 del Decret 67/1996, 
de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 
23.2.1996), estableix que els professors 
que tinguin destinació definitiva en un centre 
com a conseqüència de desglossament, 
desdoblament, transformació o trasllat total 
o parcial d’altre o altres centres comptaran a 
efectes d’antiguitat en el centre de destinació 
la generada en el centre d’origen.

L’article 3 de l’esmentada Resolució 
EDC/3396/2005 autoritza la Direcció General 
de Personal Docent perquè adopti les mesures 
complementàries que exigeixi el funcionament 
d’aquest nou centre docent públic.

En conseqüència,

Resolc:

—1 S’assigna destinació definitiva, amb 
efectes d’1 de setembre de 2006, a l’institut 
d’educació secundària de Sitges, amb número 
de codi 08061014, als funcionaris docents que 
es detallen a l’annex d’aquesta Resolució, com 
a conseqüència del desglossament de l’IES 
Joan Ramon Benaprès de Sitges.

—2 Els funcionaris docents detallats a l’annex 
mantenen a tots els efectes l’antiguitat que 
posseïen en el centre d’origen. La nova ads
cripció no comporta cap modificació de la seva 
situació administrativa ni dels seus drets.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que 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 articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

p. s. (Resolució EDU/2838/2006; 
DOGC núm. 4713, de 6.9.2006)

Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles, Provisió
i Nòmines en funcions

ANNEX

Cos: professors d’ensenyament secundari.

Especialitat: matemàtiques
DNI: 025126173F
Cognoms i nom: Banyuls Llopis, Francesc

Especialitat: llengua catalana i literatura
DNI: 077094943R
Cognoms i nom: Bosch Ayza, Andreu

Cos: mestres

Especialitat: tecnologia
DNI: 025137982V
Cognoms i nom: Cebrian Burriel, Ma. Pilar

(07.246.006)

EDICTE de 30 de juliol de 2007, de notificació 
de la Resolució de 6 de juliol de 2007, del 
director dels Serveis Territorials a Barcelona 
I-Ciutat, relativa a l’escolarizació de l’alumne 
Joaquim Carrasco Sánchez.

Mitjançant Resolució de data 6 de juliol 
de 2007, el director dels Serveis Territorials 
a Barcelona ICiutat, autoritza la matrícula de 
l’alumne en un IES de Barcelona.

No ha estat possible practicar la notificació 
de l’esmentada Resolució de 6 de juliol de 
2007, mitjançant aquest Edicte i de confor
mitat amb l’establert a l’article 59.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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 disposició a la Secretaria dels Serveis 
Territorials a Barcelona ICiutat, av. Paral·lel, 
7173, 08004 Barcelona, amb l’advertiment 
que si no compareix en el termini de 10 dies, 
a comptar des de la publicació d’aquest 
Edicte en el DOGC, s’arxivaran les actuacions 
sense més tràmits, excepte els que comporti 
la execució de la Resolució citada.

Barcelona, 30 de juliol de 2007

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona ICiutat

(07.211.074)

RESOLUCIÓ EDU/2745/2007, de 10 de se-
tembre, de regulació de la fase de pràctiques 
que preveu la Resolució EDU/825/2007, de 20 
de març, de convocatòria de proves per a la 
provisió de places de funcionaris docents.

De conformitat amb el que estableix la base 
10 de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de 
març (DOGC núm. 4850, de 27.3.2007), de 
convocatòria de proves per a la provisió de 
places de funcionaris docents, és procedent 
regular la fase de pràctiques prèvia al nome
nament com a funcionaris de carrera dels 
aspirants que han superat la fase de concurs 
oposició i que seran nomenats funcionaris en 
pràctiques.

En virtut d’això,

Resolc:

—1 Fase de pràctiques
La fase de pràctiques serà tutelada, formarà 

part del procés selectiu i tindrà per objecte la 
valoració de l’aptitud per a la docència dels 
aspirants que han superat la fase de concurs 
oposició.

Es realitzarà a les destinacions provisionals 
que els hagin estat adjudicades, mitjançant 
l’exercici de la funció docent amb validesa 
acadèmica.

La durada de la fase de pràctiques serà de 
sis mesos, amb un període d’avaluació mínim 
de tres mesos d’activitat docent. Si hi ha 
hagut absències justificades d’algun aspirant, 
aquest període mínim s’haurà de completar 
abans que la comissió qualificadora emeti la 
seva qualificació.

—2 Tutoria de pràctiques
La fase de pràctiques es desenvoluparà sota 

la tutoria de professors experimentats, els quals 
compartiran amb el professorat en formació 
la responsabilitat sobre la programació dels 
ensenyaments dels alumnes.

A cada funcionari en pràctiques se li as
signarà un tutor.

El professor tutor intervindrà en l’avaluació 
del funcionari docent en pràctiques al llarg 
de tot el curs, i formarà part, com a vocal, 
de la comissió que emeti l’informe d’avalu
ació final.

2.1 Nomenament dels tutors.
Els tutors seran nomenats entre els funcio

naris docents de carrera del mateix cos que 
l’aspirant o d’un cos de grup superior que 
estiguin destinats al centre o servei educatiu 
en què l’aspirant realitzi les pràctiques.

En els instituts, la tutoria de les pràctiques 
correspondrà al/a la cap del departament on 
hagi estat assignat el funcionari en pràctiques, 
sempre que el/la cap del departament sigui 
un funcionari del mateix cos que l’aspirant o 
d’un cos de grup superior. En el cas que no 
ho sigui, la tutoria correspondrà, sempre que 
sigui possible, a un altre professor del depar
tament que sigui del mateix cos que l’aspirant 
o d’un cos de grup superior. Quan no hi hagi 
cap altre professor del departament a qui es 
pugui assignar la tutoria, el director del centre 
haurà de proposar un altre professor del centre 
del mateix cos que l’aspirant o d’un cos de 
grup superior.

En els centres d’educació infantil i primària 
es nomenarà tutor el coordinador del mateix 
cicle de l’aspirant o un mestre de la mateixa 
especialitat.

En els centres de formació de persones 
adultes el tutor serà el coordinador del mateix 
ensenyament o un professor destinat a la 
mateixa especialitat de l’aspirant.



Full de disposicions i actes administratius

4666

En els serveis educatius els tutors seran 
nomenats entre els funcionaris de carrera del 
mateix cos o d’un cos de grup superior que 
l’aspirant, destinats, sempre que sigui possible, 
al mateix servei educatiu.

Els/les directors/es dels centres docents 
i serveis educatius on hagin estat destinats 
els aspirants que han de realitzar la fase 
de pràctiques proposaran els mestres i/o 
professors que en cada cas se’ls assignarà 
com a tutors.

La proposta s’ha de trametre al/a la direc
tor/a dels serveis territorials corresponents 
abans del 30 de setembre de 2007, per tal 
que els nomeni tutors.

2.2 Funcions dels tutors.
Corresponen al tutor o tutora les funcions 

següents en relació amb el funcionari en pràc
tiques destinat en un centre docent:

Informar respecte de l’organització i el 
funcionament del centre i dels seus òrgans 
de govern i de participació, de la coordinació 
didàctica establerta pel centre, i del projecte 
educatiu.

Facilitar suport i estratègies per poder 
desenvolupar la tasca professional amb plena 
satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració 
en la comunitat educativa.

Assessorar respecte de la planificació i pro
gramació de les tasques docents i tutorials, de 
la implementació de la programació didàctica, 
de l’adequació a les característiques de l’alum
nat del centre i de l’avaluació de l’alumnat.

Dissenyar models, si escau, de la gestió de 
l’aula, treball en grup, resolució de conflictes, 
tutoria individual o de grup, relació amb les 
famílies, etc.

Avaluar la competència docent dels aspirants 
assignats, d’acord amb els criteris establerts, i 
complimentar l’informe de valoració.

Per a la realització de les seves funcions el 
tutor podrà assistir a classes que imparteixi 
l’aspirant.

Corresponen al tutor o tutora les funcions 
següents en relació amb el funcionari en pràc
tiques destinat en un servei educatiu:

Informar respecte de l’organització del tre
ball, el funcionament del servei educatiu i de 
la coordinació establerta.

Assessorar respecte de la planificació de 
les actuacions i de l’adequació a les caracte
rístiques i necessitats dels centres.

Facilitar suport i estratègies per poder 
desenvolupar la tasca professional amb plena 
satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració 
en la comunitat educativa.

Avaluar l’aptitud per a la docència dels 
aspirants assignats, d’acord amb els crite
ris establerts, i complimentar l’informe de 
valoració.

—3 Procediment d’avaluació
3.1 Comissions qualificadores.
Per tal d’avaluar i qualificar la fase de pràc

tiques dels funcionaris que les duen a terme, 
a cada centre docent o servei educatiu on hi 
hagi destinat algun aspirant es constituirà una 
comissió qualificadora formada per funciona
ris de carrera en actiu dels cossos docents 
o de l’extingit cos d’inspectors al servei de 
l’administració educativa, amb la següent 
composició:

President/a: l’inspector/a del centre o del 
servei educatiu.

Vocals: el/la director/a, que actuarà com a 
secretari/ària, i els tutors/es corresponents.

En el cas que no sigui possible constituir 
la comissió qualificadora per no haverhi des
tinats al centre o servei educatiu funcionaris 
de carrera que puguin constituirse com a 
vocals, l’inspector del centre o servei educatiu 
assumirà totes les funcions corresponents a 
la comissió qualificadora.

Les comissions qualificadores es constituiran 
durant el mes d’octubre de 2007 i estendran 
actes de totes les seves reunions.

Finalitzada la fase de pràctiques, els mem
bres de la comissió elaboraran informes de 
valoració sobre l’exercici de la tasca docent 
duta a terme per l’aspirant en relació amb 
els criteris establerts a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució.

Els informes de valoració dels aspirants des
tinats en un servei educatiu es faran en relació 
amb els criteris establerts a l’annex 2.

Els aspirants seran escoltats per la comissió 
qualificadora abans de finalitzar les sessions i 
participaran en el procés d’avaluació aportant 
en un informe la seva opinió i evidències en 
relació amb els elements i descriptors establerts 
en els annexos d’aquesta Resolució, així com 
la seva valoració sobre les dificultats que han 
trobat i els suports rebuts en el desenvolupa
ment de la seva activitat.

Finalitzada la fase de pràctiques la comissió 
qualificadora dedicarà com a mínim una sessió 
per cadascuna de les especialitats dels aspi
rants a avaluar. En cada sessió hi participaran 
tres membres de la comissió: el president/a, 
el secretari/ària i el vocal corresponent segons 
l’especialitat.

Per tal d’avaluar la fase de pràctiques 
realitzada per l’aspirant la comissió qualifica
dora analitzarà els informes de valoració dels 
membres de la comissió i aquella documen
tació del centre o servei educatiu relacionada 
amb l’avaluació de l’aspirant que consideri 
pertinent.

Tal com preveu la base 10 de la Resolució 
EDU/825/2007, de 20 de març, finalitzada 
la fase de pràctiques les comissions quali
ficadores avaluaran els aspirants nomenats 
funcionaris en pràctiques amb la qualificació 
d’apte o no apte i tindran en compte també, 
si escau, la realització del curs de formació 
esmentat al punt 5 ‘aquesta Resolució. Així 
mateix estendran una acta d’avaluació de 
cadascuna de les sessions amb la qualificació 
dels aspirants. En el cas que la qualificació 
sigui “no apte” haurà de constar a l’acta la 
motivació de la qualificació en relació amb els 
elements i descriptors que consten als annexos 
d’aquesta Resolució. També en aquest cas, 
es donarà a l’aspirant un termini de 10 dies, 
d’acord amb el que estableix l’article 79 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, perquè 
lliuri a la comissió les al·legacions que consideri 
oportunes, a la vista de l’acta de la comissió. 
Aquesta acta s’ha de lliurar a l’inspector en 
cap corresponent abans del 18 de maig de 
2008, tot adjuntant els informes del/de la tu
tor/a i del/de la director/a i, si se n’han fet, els 
informes i al·legacions dels aspirants.

Cada comissió qualificadora donarà per 
acabades les seves actuacions en el moment 
en què hagin estat qualificats tots els funcio
naris en pràctiques que prestin serveis en el 
centre docent o servei educatiu, d’acord amb 
que s’estableix en el punt 7.

L’inspector en cap lliurarà les actes, amb la 
documentació annexa que les acompanyi, de 
les comissions qualificadores a la direcció dels 
serveis territorials, amb ofici on es relacionaran 
tots els centres i serveis educatius a què les 
actes es refereixen, i s’adjuntarà un informe de 
la Inspecció relatiu a les al·legacions eventu
alment presentades per cada aspirant afectat 
per la qualificació de “no apte”.

3.2 Fonts d’informació.
El conjunt d’informació per a l’avaluació 

de l’aspirant s’obtindrà a partir de l’anàlisi 
documental, de l’entrevista de l’aspirant amb 
els membres de la comissió qualificadora, i de 
l’observació d’aula.

Per a l’anàlisi documental es consultaran el 
següents documents:

Les programacions i unitats didàctiques dels 
aspirants, així com els materials curriculars 
que utilitzen.

Els criteris acordats pel centre, cicle, equip 
docent o departament per a la programació i la 
concreció de les unitats didàctiques, l’avaluació 
i l’atenció a la diversitat.

El registre del seguiment dels alumnes de 
cadascun dels aspirants.

La informació procedent de l’observació 
d’aula és molt rellevant per a la valoració de 
l’aspirant. Aquesta observació la pot realitzar 
qualsevol dels membres de la comissió.

3.3 Supervisió de l’avaluació.
Durant tot el període de pràctiques, l’ins

pector del centre o servei educatiu supervisa 
la planificació i desenvolupament de les ac
tuacions previstes en relació amb l’avaluació 
de cada aspirant.

En cas que els tutors detectin una notòria 
manca d’aptitud de l’aspirant, tot i haverli facili
tat suport i estratègies per desenvolupar la seva 
tasca professional, caldrà que ho comuniquin 
al director del centre o servei educatiu, el qual 
haurà d’establir mesures de millora.

El/la director/a del centre docent o servei 
educatiu informarà l’inspector/a del centre en 
cas de detectar una notòria manca d’aptitud 
en l’aspirant sense que hagi observat millora 
en les actuacions de seguiment de les mesures 
establertes.

Quan s’hagi detectat una manca de capacitat 
en l’aspirant i no s’hagi observat una millora en 
el seguiment de les mesures acordades pel 
centre o servei educatiu, l’inspector/a emetrà 
un informe addicional sobre el desenvolupament 
de les actuacions realitzades en el centre durant 
el període de pràctiques, amb una valoració 
detallada i raonada sobre l’exercici de la tasca 
docent duta a terme per l’aspirant.

—4 Tramesa de la relació de funcionaris en 
pràctiques qualificats a la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu

Els serveis territorials elaboraran una relació 
dels funcionaris en pràctiques amb la qualifica
ció corresponent i la trametran conjuntament 
amb les actes a la Direcció General de Re
cursos del Sistema Educatiu.

Sens perjudici del que estableix el punt 7 
d’aquesta Resolució, les actes d’avaluació i la 
relació dels funcionaris en pràctiques hauran 
de ser trameses a la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu abans del 31 
de maig de 2008.

—5 Curs de formació
Els funcionaris en pràctiques que el 31 

d’agost de 2007 hagin prestat menys de 6 
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mesos de serveis en centres docents o serveis 
educatius públics dependents del Departament 
d’Educació hauran de participar necessària
ment en un curs de formació semipresencial 
específic per als funcionaris en pràctiques, 
organitzat per la Direcció General d’Innovació 
del Departament d’Educació. El calendari 
dels cursos es podrà consultar per Internet a 
http://www.xtec.net/formacio. La durada del 
curs serà de 20 hores.

—6 Funcionaris en pràctiques declarats 
no aptes

La Direcció General de Recursos del Sis
tema Educatiu, d’acord amb les actes de les 
diferents comissions qualificadores i estudiades 
les al·legacions, si s’escau, dictarà la resolució 
corresponent, que es trametrà a la comissió 
qualificadora afectada i a l’interessat.

Els funcionaris en pràctiques declarats no 
aptes podran incorporarse amb els selecci
onats de la següent promoció per repetir, per 
una única vegada, la fase de pràctiques en 
els termes que estableix la base 10.3 de la 
Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

—7 Finalització de la fase de pràctiques
Amb data 1 de maig de 2008 hauran fina

litzat la fase de pràctiques els funcionaris en 
pràctiques que hagin estat en servei actiu en 
el cos docent durant un període superior o 
igual a sis mesos i amb un període d’avaluació 
mínim de tres mesos. Si hi ha hagut absències 
justificades d’algun aspirant, aquest període de 
tres mesos s’haurà de completar abans que la 
comissió emeti la seva qualificació.

Els funcionaris en pràctiques que el dia 1 
de maig de 2008 hagin estat en actiu durant 
un temps inferior a sis mesos o que no hagin 
realitzat un període d’avaluació mínim de tres 
mesos hauran de completar tant el període 
mínim de sis mesos en servei actiu com el 
d’avaluació mínim de tres mesos abans de ser 
avaluats. La seva qualificació es formalitzarà 
tan bon punt s’hagin complert els períodes 
esmentats. A aquests efectes, les comissions 
qualificadores es consideraran constituïdes 
amb caràcter permanent fins que hagin avaluat 
els funcionaris en pràctiques que tinguin as
signats. En qualsevol cas les seves actuacions 
finalitzaran el 31 d’agost de 2008.

—8 Aplicació de la Resolució als mestres 
i professors que van superar els processos 
selectius en convocatòries anteriors a la de 
l’any 2007

Tot el que s’estableix als punts anteriors 
d’aquesta Resolució és d’aplicació als mestres 
i professors que van superar els processos 
selectius en convocatòries anteriors a la de 
l’any 2007 i que, degudament autoritzats, 
no es van incorporar a la realització de la 
fase de pràctiques durant el període que els 
corresponia, per causes legals.

—9 Recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 

la via administrativa, les persones interessa

des poden interposar recurs d’alçada davant 
el director general de Recursos del Sistema 
Educatiu o davant el conseller d’Educació en 
el termini d’un mes comptat a partir de l’en
demà de la seva publicació al DOGC, segons 
el que disposen els articles 114 i 115 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Barcelona, 10 de setembre 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

ANNEX 1

Elements i descriptors que regiran en l’avalua-
ció de la competència docent dels funcionaris 
docents en fase de pràctiques destinats en 
centres docents

A. Planificació de l’activitat docent.
A.1 Objectius:
Concreció dels objectius d’aprenentatge 

en les unitats didàctiques seguint els criteris 
acordats pel centre, cicle, equip docent o 
departament.

Adequació dels objectius d’aprenentatge al 
curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d’aprenentatge a 
les característiques personals de l’alumnat.

A.2 Continguts:
Selecció de continguts coherent amb la 

proposta d’objectius.
Rellevància dels continguts seleccionats.
Adequació dels continguts al curs o nivell 

corresponent.

B. Desenvolupament de l’activitat docent. 
Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Previsió d’activitats d’ensenyament/apre
nentatge que contribueixen a l’assoliment 
d’objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica 
amb varietat de recursos i materials curriculars 
per facilitar l’assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les caracte
rístiques del grup, proporcionant una correcta 
atenció a les necessitats individuals dels 
alumnes.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges 
dels alumnes i decisions preses per afavorir
ne la millora.

Previsió dels criteris d’avaluació adaptats a 
la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d’avaluació previstos 
en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de 
l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

D. Gestió de l’aula.
Manteniment d’un clima de respecte a l’aula, 

afavoriment de la convivència, resolució de 
possibles conflictes.

Presentació inicial d’objectius i continguts, 
orientació i seguiment del treball a realitzar per 
l’alumnat i síntesi final d’allò realitzat.

Organització del temps per desenvolupar 
les activitats previstes.

E. Participació en les activitats del centre. 
Relació i comunicació amb la comunitat 
educativa d’acord amb els criteris adoptats 
pel centre.

Integració en el claustre, treball en equip, 
coordinació, participació en projectes de centre 
i en activitats del departament didàctic/seminari 
o dels equips de cicle.

Informació periòdica i significativa amb 
famílies, en relació amb el funcionament del 
centre i amb el procés d’aprenentatge dels 
alumnes.

Relacions i coordinació, si escau, amb els 
serveis educatius, serveis municipals o d’altres 
serveis de l’entorn del centre.

ANNEX 2

Elements i descriptors que regiran en l’avalua-
ció de la competència docent dels funcionaris 
docents en fase de pràctiques destinats en 
serveis educatius

A. Planificació de l’activitat.
Concreció dels objectius seguint els criteris 

acordats pel servei educatiu
Adequació dels objectius a les característi

ques dels centres.
Previsió d’actuacions que contribueixen a 

l’assoliment d’objectius.
Rellevància de les actuacions planificades

B. Desenvolupament del pla anual d’ac
tuació.

Compliment del pla anual d’actuació.
Suport als centres i al professorat.
Adequació de les intervencions a les neces

sitats dels centres.

C. Seguiment del pla anual d’actuació i 
decisions preses per afavorirne la millora:

Previsió dels criteris d’avaluació del pla 
anual d’actuació.

Aplicació dels criteris d’avaluació previs
tos.

Presa de decisions de millora a partir de 
l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

D. Participació en les activitats del servei 
educatiu. Relació i comunicació d’acord amb 
els criteris adoptats pel servei educatiu:

Integració en el servei educatiu, treball en 
equip, coordinació i participació en les activitats 
del pla d’actuació.

Capacitat de relació i comunicació amb 
els equips directius i el professorat dels 
centres.

Capacitat de relació i comunicació amb la 
comunitat educativa: alumnes, famílies, d’altres 
serveis de l’entorn dels centres.
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