
5441

Núm. 1176

FULL DE DISPOSICIONS
 I ACTES ADMINISTRATIUS

D’EDUCACIÓ

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Educació

Núm. 1176, any XXVI, març 2008

SUMARI

RESOLUCIÓ  EDU/454/2008, de 
18 de febrer, per la qual s’autorit-
zen diversos programes de garan-
tia social per al curs 2007-2008.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5442

RESOLUCIÓ  EDU/456/2008, de 
5 de febrer, per la qual s’autorit-
za l’obertura del centre d’educació 
infantil Petit Virolai, de Barcelona.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5444

RESOLUCIÓ EDU/457/2008, d’11 
de febrer, per la qual s’autorit-
za l’obertura del centre d’educació 
infantil Sant Rafael, de Barcelona.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5444

RESOLUCIÓ  EDU/458/2008, de 
5 de febrer, per la qual s’autorit-
za l’obertura del centre d’educa-
ció infantil Kidsco, de Barcelona.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5445

RESOLUCIÓ EDU/459/2008, de 4 de 
febrer, per la qual es dóna publicitat a 
la Resolució de 27 de juny de 2007, de 
l’expedient de revocació de l’autoritza-
ció de la llar d’infants privada la Grano-
ta, codi núm. 08048459, de Barcelona.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5445

RESOLUCIÓ EDU/460/2008, de 5 de 
febrer, de cessament d’activitats de la 
llar d’infants L’Esclop, de Barcelona.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5446

RESOLUCIÓ EDU/463/2008, de 7 de 
febrer, per la qual es modifica l’ads-
cripció de centres docents sostinguts 
amb fons públics als efectes del 
procediment d’admissió d’alumnes.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5446

RESOLUCIÓ EDU/464/2008, de 24 
de gener, per la qual s’autoritza la 
modificació de l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Mare 

de Déu del Carme, de Tarragona.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5446

RESOLUCIÓ EDU/465/2008, de 7 de 
febrer, per la qual es modifica l’ads-
cripció de centres docents sostinguts 
amb fons públics als efectes del 
procediment d’admissió d’alumnes.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5447

RESOLUCIÓ EDU/453/2008, de 15 de 
febrer, per la qual es modifica la Reso-
lució EDU/95/2008, de 18 de gener, per 
la qual es convoca concurs de mèrits 
per seleccionar el director o la directora 
de diversos centres docents públics de-
pendents del Departament d’Educació.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5447

RESOLUCIÓ EDU/455/2008, de 14 de 
febrer, de modificació de la Resolució 
EDU/65/2008, de 9 de gener, d’ads-
cripció amb destinació definitiva de di-
verses funcionàries del cos de mestres 
al CEIP Turó del Drac, de Canet de Mar.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5448

RESOLUCIÓ EDU/461/2008, de 15 
de febrer, de convocatòria per a la 
concessió d’ajuts al professorat i al 
personal laboral dels centres educatius 
públics del Departament d’Educació 
que realitza tasques d’atenció a l’alum-
nat, i que ha participat en activitats 
educatives realitzades fora dels centres 
durant el curs escolar 2006-2007.
(DOGC núm. 00000, de 00.2.2008). .....  5448

RESOLUCIÓ EDU/462/2008, de 15 
de febrer, per la qual es publica la 
plantilla de llocs de treball de les es-
coles d’art i superiors de disseny i de 
l’Escola Superior de Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya, depen-
dents del Departament d’Educació.
(DOGC núm. 5078, de 26.2.2008). .......  5449

RESOLUCIÓ EDU/508/2008, de 20 de 
febrer, per la qual es convoquen les 
proves d’accés als cicles de formació 
específica de grau mitjà i de grau 
superior d’arts plàstiques i disseny 
corresponents a l’any 2008 en els 
centres de titularitat pública, i se’n 

defineix el procediment d’execució.
(DOGC núm. 5079, de 27.2.2008). .......  5451

RESOLUCIÓ EDU/509/2008, de 22 
de febrer, per la qual es convoca la 
prova específica d’accés als cicles de 
formació específica de grau mitjà i de 
grau superior d’arts plàstiques i dis-
seny corresponents a l’any 2008 per 
als centres de titularitat privada, i se’n 
defineix el procediment d’execució.
(DOGC núm. 5079, de 27.2.2008). .......  5461

EDICTE de 15 de febrer de 2008, 
pel qual es notifica la Resolució de 
21 de gener de 2008, que acorda 
prorrogar la durada màxima de l’ex-
pedient disciplinari incoat per Re-
solució de 28 d’agost de 2007 a la 
senyora Isabel Maria Garcia Rodriguez.
(DOGC núm. 5079, de 27.2.2008). .......  5468

ANUNCI pel qual es fan públiques 
diverses adjudicacions definitives
de contractes. (DOGC núm. 5079, de
 27.2.2008). ...........................................  5468

RESOLUCIÓ EDU/519/2008, de 4 
de febrer, per la qual s’autoritza la 
modificació de l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Sagra-
do Corazón de Jesús, de Terrassa.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5469

RESOLUCIÓ  EDU/520/2008, de 
4 de febrer, per la qual s’autorit-
za la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent pri-
vat Cultura Pràctica, de Terrassa.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5469

RESOLUCIÓ EDU/521/2008, de 15 de 
febrer, per la qual s’autoritza l’obertura 
de l’Escola de Dansa Centrescènic de 
Torredembarra de titularitat privada.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5470

RESOLUCIÓ EDU/522/2008, de 18 
de febrer, per la qual s’autoritza la 
modificació de l’autorització d’obertura 
del centre d’educació infantil Mare de 
Déu de l’Esperança, de Tarragona.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5470



Full de disposicions i actes administratius

5442

RESOLUCIÓ EDU/523/2008, de 18 
de febrer, per la qual es modifica 
l’adscripció de centres docents sos-
tinguts amb fons públics als efectes 
del procediment d’admissió d’alumnes.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5470

RESOLUCIÓ EDU/524/2008, de 5 de 
febrer, per la qual s’autoritza l’ober-
tura del centre d’educació infantil 
Tic-Tac, de Sant Boi de Llobregat.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5471

RESOLUCIÓ EDU/525/2008, de 4 
de febrer, per la qual s’autoritza la 
modificació de l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Sagrat Cor-
Vedruna, de Sant Boi de Llobregat.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5472

RESOLUCIÓ EDU/526/2008, de 7 de 
febrer, per la qual s’autoritza la modi-
ficació de l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Patufet, de Gavà.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5472

DECRET 40/2008, de 26 de febrer, de 
cessament i nomenament d’un mem-
bre del Consell Escolar de Catalunya.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5472

RESOLUCIÓ EDU/527/2008, de 21 
de febrer, de citació a termini d’in-
teressats en el recurs contenciós 
administratiu núm. 1069/2007, inter-
posat per M. Teresa Villafranca Mercé.
(DOGC núm. 5080, de 28.2.2008). .......  5473

RESOLUCIÓ EDU/553/2008, de 25 
de febrer, per la qual es modifica 
la Resolució EDU/350/2008, d’11 
de febrer, per la qual s’anuncia la 
convocatòria de concurs públic per 
formar part de la borsa de treball per 
prestar serveis amb caràcter tempo-
ral com a personal interí docent en 
centres públics no universitaris depen-
dents del Departament d’Educació.
(DOGC núm. 5081, de 29.2.2008). .......  5473

RESOLUCIÓ EDU/454/2008, de 18 de febrer, 
per la qual s’autoritzen diversos programes de 
garantia social per al curs 2007-2008.

Mitjançant la Resolució EDU/2393/2007, de 
27 de juliol, (DOGC núm. 4939, de 2.8.2007) 
es van autoritzar els programes de garantia 
social que es podran impartir durant el curs 
2007-2008.

Amb posterioritat s’ha signat el conveni de 
col·laboració entre el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Departament d’Educació relatiu 
al projecte de formació i aprenentatge profes-
sional (FIAP), consistent en el desplegament 
de diversos cursos en centres públics, d’acord 
amb el que preveu l’article 7.3 del Decret 
123/2002, de 16 d’abril, pel qual s’estableix 
l’ordenació general dels programes de garantia 
social a Catalunya.

Per tot això,

Resolc:

Autoritzar els programes de garantia social 
que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució, 
amb efectes del curs 2007-2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa 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 disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades podran 
interposar potestativament recurs de reposició, 
abans del recurs contenciós administratiu, da-
vant 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, 18 de febrer de 2008

p. d. (Resolució EDU/445/2007, 
de 5 febrer, DOGC de 26.2.2007)

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

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS 
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Localitat: Calaf
Perfil: Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i 
instal·lacions de mobles.
Codi centre: 08043395
Adreça del centre organitzador: IES Alexandre 
de Riquer

c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8
08280 Calaf

Localitat: Cornellà de Llobregat
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de manteniment i muntatges d’instal-
lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 08016781
Adreça del centre organitzador: IES Esteve 
Terradas i Illa

Bonavista, s/n
08940 Cornellà de Llobregat

Localitat: Cornellà de Llobregat
Perfil: Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i 
instal·lacions de mobles; auxiliar de manteni-
ment i muntatges d’instal·lacions elèctriques 
i d’aigua i gas.
Codi centre: 08035143
Adreça del centre organitzador: IES Miquel 
Martí i Pol

Av. Verge de Montserrat, s/n
08941 Cornellà de Llobregat

Localitat: el Prat de Llobregat
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08053303

Adreça del centre organitzador: IES Doctor 
Trueta

Av. 11 de setembre, s/n
08820 el Prat de Llobregat

Localitat: Olesa de Montserrat
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 08043978
Adreça del centre organitzador: IES Daniel 
Blanxart i Pedrals

c. Vall d’Aran, s/n
08640 Olesa de Montserrat

Localitat: Sant Andreu de la Barca
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de paleta i construcció.
Codi centre: 08043671
Adreça del centre organitzador: IES El Palau

c. Empordà, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca

Localitat: Sant Boi de Llobregat
Perfil: Auxiliar de fusteria metàl lica: fusteria 
d’alumini i PVC.
Codi centre: 08025605
Adreça del centre organitzador: IES Camps 
Blancs

Av. Aragó, 40
08830 Sant Boi de Llobregat

SERVEIS TERRITORIALS 
A BARCELONA-I (CIUTAT)

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08034588
Adreça del centre organitzador: IES Collserola

Ctra. Alta Roquetes, 70
08035 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de paleta i construcció.
Codi centre: 08052839
Adreça del centre organitzador: IES Consell 
de Cent

c. Carrera 25
08004 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08034138
Adreça del centre organitzador: IES Po-
blenou

c. Doctor Josep Trueta, 206
08005 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de fusteria metàl·lica: fusteria 
d’alumini i PVC; auxiliar de manteniment i 
muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’ai-
gua i gas.
Codi centre: 08013469
Adreça del centre organitzador: IES Rambla 
Prim

Cristóbal de Moura, 223
08019 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08044053
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Adreça del centre organitzador: IES Salvador 
Seguí

c. Santander, 7-9
08020 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de paleta i construcció.
Codi centre: 08052700
Adreça del centre organitzador: IES Vall 
d’Hebron

Passeig Vall d’Hebron, 93-95
08035 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i 
instal·lacions de mobles; auxiliar de serralleria 
i construccions metàl·liques.
Codi centre: 08013275
Adreça del centre organitzador: IESSEP Escola 
del Treball

Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08014401
Adreça del centre organitzador: IESSEP Mare 
de Déu de la Mercè

c. Motors, 122-130
08040 Barcelona
Serveis Territorials a Barcelona-II (comar-

ques)

Localitat: Badalona
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08001431
Adreça del centre organitzador: IES Isaac 
Albéniz

Parc Serentill, s/n
08915 Badalona

Localitat: Badalona
Perfil: Auxiliar de paleta i construcció; auxiliar 
de pintura.
Codi centre: 08001421
Adreça del centre organitzador: IES La Pi-
neda

Torrent de la Batlloria, s/n
08917 Badalona

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08045070
Adreça del centre organitzador: IES Joan 
Miró

Av. Europa, 153
08907 l’Hospitalet de Llobregat

Localitat: Santa Coloma de Gramenet
Perfil: Auxiliar de pintura.
Codi centre: 08037176
Adreça del centre organitzador: IES La 
Bastida

c. Santa Eulàlia, s/n
08921 Sta. Coloma de Gramanet

SERVEIS TERRITORIALS  
AL MARESME-VALLèS ORIENTAL

Localitat: el Masnou
Perfil: Auxiliar de pintura.
Codi centre: 08020826

Adreça del centre organitzador: IES Mare-
mar

Av. Cusí Fortunet, 52
08320 el Masnou

Localitat: Granollers
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de manteniment i muntatges d’instal-
lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 08045628
Adreça del centre organitzador: IES Celestí 
Bellera

c. Esteve Terrades, s/n
08400 Granollers

Localitat: la Llagosta
Perfil: Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i 
instal·lacions de mobles; auxiliar de manteni-
ment i muntatges d’instal·lacions elèctriques 
i d’aigua i gas.
Codi centre: 08043656
Adreça del centre organitzador: IES Marina

c. Estació, s/n
08120 la Llagosta

Localitat: Manresa
Perfil: Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i 
instal·lacions de mobles; auxiliar de jardineria: 
vivers i jardins.
Codi centre: 08046761
Adreça del centre organitzador: IES Guillem 
Catà

Barriada de Cots, s/n
08240 Manresa

Localitat: Manresa
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08020462
Adreça del centre organitzador: IES Lace-
tània

Av. Bases de Manresa, 51-59
08240 Manresa

Localitat: Mollet del Vallès
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de paleta i construcció.
Codi centre: 08021594
Adreça del centre organitzador: IESSEP Mollet 
del Vallès

Burgos, 96
08100 Mollet del Vallès

Localitat: Sant Joan de Vilatorrada
Perfil: Auxiliar de serralleria i construccions 
metàl·liques.
Codi centre: 08035313
Adreça del centre organitzador: IES Quercus

Av. Montserrat, 95
08250 Sant Joan de Vilatorrada

Localitat: Vilafranca del Penedès
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08035362
Adreça del centre organitzador: IES Alt 
Penedès

Av. de Tarragona, s/n
08720 Vilafranca del Penedès

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Localitat: Blanes
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.

Codi centre: 17005662
Adreça del centre organitzador: IES Serra-
llarga

Carrer de Joan Benejam, 1
17300 Blanes

Localitat: Girona
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de manteniment i muntatges d’instal-
lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 17004499
Adreça del centre organitzador: IES Narcís 
Xifra i Masmitjà

c. Àngel Marsà i Beca, 4
17007 Girona

Localitat: Palafrugell
Perfil: Auxiliar de serralleria i construccions 
metàl liques.
Codi centre: 17002557
Adreça del centre organitzador: IES Baix 
Empordà

Av. de les Corts Catalanes, s/n
17200 Palafrugell

Localitat: Santa Coloma de Farners
Perfil: Auxiliar de pintura.
Codi centre: 17005376
Adreça del centre organitzador: IES de Santa 
Coloma de Farners

Av. Salvador Espriu, s/n
17430 Santa Coloma de Farners

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Localitat: Cervera
Perfil: Auxiliar de pintura.
Codi centre: 25001311
Adreça del centre organitzador: IES Antoni 
Torroja

Plaça Universitat, s/n
25200 Cervera

Localitat: Lleida
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de manteniment i muntatges d’instal-
lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 25002799
Adreça del centre organitzador: IES Capar-
rella

Partida de la Caparrella, 98
25192 Lleida

Localitat: Lleida
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 25006495
Adreça del centre organitzador: IES Josep 
Lladonosa

c. Jeroni Pujades, 16
25005 Lleida

Localitat: Mollerussa
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 25003202
Adreça del centre organitzador: IES Molle-
russa

Crtra. Torregrossa, km. 1,9
25230 Mollerussa

Localitat: Tàrrega
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 25006781
Adreça del centre organitzador: IES Alfons 
Costafreda

Av. Tarragona, s/n
25300 Tàrrega
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SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Localitat: El Vendrell
Perfil: Auxiliar de pintura.
Codi centre: 43004803
Adreça del centre organitzador: IES Andreu 
Nin

Av. Salvador Palau Rabassó, 18
43700 El Vendrell

Localitat: Reus
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de paleta i construcció.
Codi centre: 43007166
Adreça del centre organitzador: IES Domènech 
i Montaner

c. Maspujols, 21-23
43206 Reus

Localitat: Reus
Perfil: Auxiliar de jardineria: vivers i jardins; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 43007385
Adreça del centre organitzador: IES Horticultura 
i Jardineria

Autovia de Bellisens, s/n
43204 Reus

Localitat: Tarragona
Perfil: Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria 
i instal·lacions de mobles; auxiliar de paleta i 
construcció.
Codi centre: 43006630
Adreça del centre organitzador: IES Pere 
Martell

Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona

Localitat: Valls
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de serralleria i construccions metàl 
liques.
Codi centre: 43004611
Adreça del centre organitzador: IES Jaume 
Huguet

c. Creu de Cames, s/n
43800 Valls

SERVEIS TERRITORIALS  
A LES TERRES DE L’EBRE

Localitat: Amposta
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de serralleria i construccions metàl 
liques.
Codi centre: 43006101
Adreça del centre organitzador: IES Montsià

c. Madrid, 35-49
43870 Amposta

Localitat: Flix
Perfil: Auxiliar de pintura; auxiliar de serralleria 
i construccions metàl liques.
Codi centre: 43007233
Adreça del centre organitzador: IES de Flix

c. Salvador Espriu, 1
43750 Flix

Localitat: Tortosa
Perfil: Auxiliar de pintura.
Codi centre: 43004441
Adreça del centre organitzador: IES de 
l’Ebre

Av. Colom, 34-42
43500 Tortosa

SERVEIS TERRITORIALS 
AL VALLèS OCCIDENTAL

Localitat: Badia del Vallès
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi centre: 08042342
Adreça del centre organitzador: IES de Badia 
del Vallès

c. Mallorca, s/n
08214 Badia del Vallès

Localitat: Ripollet
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08035295
Adreça del centre organitzador: IES Palau 
Ausit

Carretera de Santiga, s/n
08291 Ripollet

Localitat: Sabadell
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08024893
Adreça del centre organitzador: IES Caste-
llarnau

Carretera N-150, km 15
08206 Sabadell

Localitat: Terrassa
Perfil: Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas; 
auxiliar de pintura.
Codi centre: 08043516
Adreça del centre organitzador: IES Santa 
Eulàlia

Av. Santa Eulàlia, 72
08223 Terrassa

(08.049.016)

RESOLUCIÓ EDU/456/2008, de 5 de 
febrer, per la qual s’autoritza l’obertura del 
centre d’educació infantil Petit Virolai, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel promotor, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixin ensenyaments de règim general 
no universitaris; el Decret 353/2000, de 7 de 
novembre, pel qual s’estableixen els requisits 
mínims de determinats centres d’educació 
infantil, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educa-
ció infantil Petit Virolai, de Barcelona, en els 
termes següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08066954.
Denominació genèrica: llar d’infants pri-
vada.
Denominació específica: Petit Virolai.
Adreça: rbla. de Catalunya, 70.
Titular: M.Teresa Ruano Perdigón.
NIF: 37732801J.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle:
2 unitats amb capacitat per a 30 llocs 

escolars.
A aquest centre li són d’aplicació les previ-

sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 5 de febrer de 2008

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

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

(08.036.116)

RESOLUCIÓ EDU/457/2008, d’11 de fe-
brer, per la qual s’autoritza l’obertura del 
centre d’educació infantil Sant Rafael, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular de la llar d’infants 
Sant Rafael, de Barcelona, en petició d’au-
torització d’obertura d’un centre d’educació 
infantil de primer cicle, per transformació 
d’una llar d’infants autoritzada de conformitat 
amb la legislació anterior a la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
del sistema educatiu, es va instruir l’expedient 
corresponent.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació; el Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, i el 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Sant Rafael, de Barcelona, per 
transformació d’una llar d’infants autoritzada 
de conformitat amb la legislació anterior a la 
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, en els 
termes següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08048885.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: Sant Rafael.
Adreça: c. Roger de Flor, 98.
Titular: Companyia de Filles de la Caritat de 
St. Vicenç de Paül.
NIF: Q0800056D.

S’autoritza l’obertura del centre d’educació 
infantil Sant Rafael, de Barcelona, per trans-
formació de la llar d’infants Sant Rafael, amb 
efectes des de l’inici del curs 2007-2008.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle:
7 unitats amb capacitat per a 107 llocs 

escolars.

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

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

Barcelona, 11 de febrer de 2008

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

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

(08.042.124)

RESOLUCIÓ EDU/458/2008, de 5 de febrer, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil Kidsco, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel representant del pro-
motor, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació; el Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, i el 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Kidsco, de Barcelona, en els 
termes següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08067995.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Kidsco.
Adreça: c. Bac de Roda, 64.
Titular: Kidsco Infancia y Empresa Catalunya, 
SL.
NIF: B83655209.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil de primer cicle:
4 unitats amb capacitat per a 60 llocs 

escolars.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós 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, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat 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, 5 de febrer de 2008

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

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

(08.036.123)

RESOLUCIÓ EDU/459/2008, de 4 de febrer, per 
la qual es dóna publicitat a la Resolució de 27 
de juny de 2007, de l’expedient de revocació de 
l’autorització de la llar d’infants privada la Granota, 
codi núm. 08048459, de Barcelona.

Per la Resolució de 16 de maig de 1991 
(DOGC núm. 1452, de 7.6.1991), per la qual 
s’autoritza l’obertura i el funcionament de 
diverses llars d’infants de titularitat privada, 
s’autoritzà la llar d’infants la Granota, de 
Barcelona, codi 08048459, amb capacitat per 
a 167 llocs escolars.

Per la Resolució de 19 de juny de 1992 (DOGC 
núm. 1615, de 6.7.1992), es modifiquen diverses 
resolucions d’autorització de l’obertura i funci-
onament de llars d’infants de titularitat privada. 
S’estableix que la capacitat màxima de la llar 
d’infants la Granota és de 175 alumnes.

Per la Resolució d’11 d’abril de 2007, el 
director general de Recursos del Sistema Edu-
catiu acorda incoar un expedient de revocació 
de l’autorització a la llar d’infants de titularitat 
privada la Granota, codi 08048459, per un 
presumpte incompliment dels requisits mínims 
de l’autorització del centre, que es va tramitar 
d’acord amb el procediment aplicable.

L’article 7.2 de la Resolució EDU/4208/2006, 
de 21 de desembre, de delegació de compe-
tències de la persona titular del Departament 
d’Educació en diversos òrgans del Departa-
ment (DOGC núm. 4786, de 22.12.2006), 
delega en els directors dels serveis territorials 
del Departament d’Educació, en el seu àm-
bit territorial, l’exercici de les competències 
d’aprovació de les resolucions d’autorització 
d’obertura i d’extinció de l’autorització dels 
centres educatius de titularitat privada.

Per la Resolució de 27 de juny de 2007, 
es va resoldre l’expedient esmentat i es va 
declarar la revocació de l’autorització d’ober-
tura i funcionament de la llar d’infants de titu-
laritat privada la Granota, de Barcelona, codi 
08048459, per incompliment de les condicions 
d’autorització imputable a la titularitat de la llar 
d’infants esmentada.

Atès que l’article 23.3 del Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats, estableix que les 
resolucions sobre l’extinció de l’autorització 
s’han de publicar al DOGC,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 27 de 
juny de 2007, per la qual es declara la revocació 
de l’autorització d’obertura i funcionament de 
la llar d’infants de titularitat privada la Granota, 
de Barcelona, codi 08048459, incoat per la 
Resolució d’11 d’abril de 2007.

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

Barcelona, 4 de febrer de 2008

p. d. (Resolució EDU/4208/2006,  
de 21.12, DOGC de 22.12.2006)

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

(08.035.139)
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RESOLUCIÓ EDU/460/2008, de 5 de febrer, 
de cessament d’activitats de la llar d’infants 
L’Esclop, de Barcelona.

Per la Resolució de 13 de desembre de 
2006 es va iniciar d’ofici l’expedient de ces-
sament d’activitats de la llar d’infants L’Esclop, 
de Barcelona, que es va haver de notificar 
mitjançant l’Edicte de 29 d’octubre de 2007 
(DOGC núm. 5008, de 14.11.2007).

Atès que s’ha exhaurit els terminis que 
per a l’audiència a l’interessat marca la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, sense 
que s’hagin presentat les al·legacions cor-
responents;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa vigent, en concret per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’Educació, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats, i un cop comprovat 
que el centre ha deixat de funcionar durant 
un període de temps superior a un curs 
acadèmic sense haver sol·licitat el cessament 
d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar 
d’infants L’Esclop, de Barcelona, ubicada al c. 
València, 204, codi 08054976, amb efectes a 
partir del final del curs 2004-2005.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de 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 publica-
ció 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, 5 de febrer de 2008

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

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

(08.036.128)

RESOLUCIÓ EDU/463/2008, de 7 de febrer, 
per la qual es modifica l’adscripció de centres 
docents sostinguts amb fons públics als efec-
tes del procediment d’admissió d’alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, estableix que en els procediments 
d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts 
amb fons públics, que imparteixen educació 
primària o educació secundària obligatòria 
o batxillerat, en cas que no hi hagi places 
suficients, tindran prioritat aquells alumnes 
que procedeixin dels centres que tinguin 
adscrits.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel 
qual s’estableix el procediment d’admissió 
de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics, disposa que 
l’adscripció de centres que disposa la legis-
lació vigent es pot establir entre centres que 
imparteixen segon cicle d’educació infantil i 
centres d’educació primària, entre centres 
que imparteixen educació primària i centres 
d’educació secundària obligatòria i entre 
centres que imparteixen educació secundària 
obligatòria i centres de batxillerat, exclosa la 
modalitat d’arts, sempre que, en cada cas, 
ambdós ensenyaments siguin sufragats amb 
fons públics i que els centres a adscriure 
estiguin ubicats en el mateix municipi que el 
centre receptor, llevat que en el municipi dels 
centres a adscriure no hi hagi oferta dels 
corresponents ensenyaments.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripcions 
per adaptar-les a les necessitats d’escola-
rització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels 
requisits que estableix la normativa vigent,

Resolc:

Modificar l’adscripció dels centres docents 
que imparteixen educació primària als centres 
docents públics d’educació secundària obli-
gatòria de la Generalitat de Catalunya, en els 
termes de l’annex.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que 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.

Girona, 7 de febrer de 2008

Andreu Otero Triola
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

Modificació de l’adscripció d’educació primària 
a educació secundària obligatòria

Noves adscripcions

Comarca: Baix Empordà.
CEIP Forallac (Forallac), codi: 17008997 

a:
IES La Bisbal (La Bisbal), codi: 17007300

Comarca: Garrotxa
CEIP del Morrot (Olot), codi: 17008778 a
IES Montsacopa (Olot), codi: 17002387
IES La Garrotxa (Olot), codi: 17002399
IES Bosc de la Coma (Olot ) ,  codi : 

17005893

Comarca: Gironès
CEIP Nou de Girona(Girona), codi: 17009126 

a:
IES Jaume Vicens Vives (Girona), codi: 

17001723
IES Santiago Sobrequés (Girona), codi: 

17004530
IES Montilivi (Girona), codi: 17001735

Comarca: La Selva
CEIP Nou de Lloret (Lloret de Mar), codi: 

17008717 a:
IES Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar), 

codi: 17005911
IES Rocagrossa (Lloret de Mar), codi: 

17006770

(08.038.021)

RESOLUCIÓ EDU/464/2008, de 24 de 
gener, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre 
docent privat Mare de Déu del Carme, de 
Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant de la titularitat del centre 
docent privat Mare de Déu del Carme, de 
Tarragona, en petició d’autorització de modi-
ficació de l’autorització d’obertura, per varia-
ció de la capacitat, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, 
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; 
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, 
pel qual s’estableixen els requisits mínims 
dels centres que imparteixen ensenyaments 
escolars de règim general no universitaris; el 
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil 
i els requisits dels centres; el Reial decret 
1538/2006, de 15 de desembre, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació 
professional del sistema educatiu; l’annex V 
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel 
qual es desenvolupen determinats aspectes 
de l’ordenació de la formació professional 
a l’àmbit del sistema educatiu, i el Decret 
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Mare de 
Déu del Carme, codi 43003495, de Tarragona, 
per variació de la capacitat, en els termes 
següents:

Educació infantil de primer cicle: ampliació 
de 3 a 6 unitats i de 41 a 94 llocs escolars.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

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

Tarragona, 24 de gener de 2008

p. d. (Resolució de 10.5.1999, 
DOGC de 7.6.1999)

Vicent Villena Serrano
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

Composició del centre des de l’inici del curs 
2007-2008:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 94 llocs escolars.
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 

amb capacitat per a 225 llocs escolars.
Educació primària: 18 unitats amb capacitat 

per a 450 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats 

amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat:
4 unitats amb capacitat per a 140 llocs esco-

lars de la modalitat de ciències i Tecnologia.
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs es-

colars de la modalitat d’humanitats i ciències 
socials.

Amb caràcter transitori i fins la seva extin-
ció: 6 unitats amb capacitat per a 210 llocs 
escolars de les modalitats de ciències de la 
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències 
socials, i tecnologia

Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.
Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 30 

llocs escolars.

(08.024.011)

RESOLUCIÓ EDU/465/2008, de 7 de 
febrer, per la qual es modifica l’adscripció 
de centres docents sostinguts amb fons 
públics als efectes del procediment d’ad-
missió d’alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, estableix que en els procediments 
d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts 
amb fons públics, que imparteixen educació 
primària o educació secundària obligatòria 
o batxillerat, en cas que no hi hagi places 
suficients, tindran prioritat aquells alumnes 
que procedeixin dels centres que tinguin 
adscrits.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel 
qual s’estableix el procediment d’admissió 
de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics, disposa que 
l’adscripció de centres que disposa la legis-

lació vigent es pot establir entre centres que 
imparteixen segon cicle d’educació infantil i 
centres d’educació primària, entre centres 
que imparteixen educació primària i centres 
d’educació secundària obligatòria i entre 
centres que imparteixen educació secundària 
obligatòria i centres de batxillerat, exclosa la 
modalitat d’arts, sempre que, en cada cas, 
ambdós ensenyaments siguin sufragats amb 
fons públics i que els centres a adscriure 
estiguin ubicats en el mateix municipi que 
el centre receptor, llevat que en el municipi 
dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels 
corresponents ensenyaments.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripcions 
per adaptar-les a les necessitats d’escola-
rització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels 
requisits que estableix la normativa vigent,

Resolc:

Modificar l’adscripció dels centres docents 
que imparteixen educació primària als centres 
docents públics d’educació secundària obli-
gatòria de la Generalitat de Catalunya, en els 
termes de l’annex.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, segons el que 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.

Tarragona, 7 de febrer de 2008

Vicent Villena Serrano
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

Modificació de l’adscripció d’educació primària 
a educació secundària obligatòria

—1 Noves adscripcions

Comarca: Tarragonès.
CEIP La Portalada (Altafulla), codi: 43000251, 

a IES Altafulla (Altafulla), codi: 43009977.
CEIP El Roquissar (Altafulla), codi: 43010402, 

a IES Altafulla (Altafulla), codi: 43009977.
CEIP Montoliu (la Riera de Gaià), codi: 

43005157, a IES Altafulla (Altafulla), codi: 
43009977.

CEIP Josep Nin (Salomó), codi: 43005662, 
a IES Altafulla (Altafulla), codi: 43009977.

CEIP Les Codinetes (la Nou de Gaià), codi 
43005467, a IES Altafulla (Altafulla), codi 
43009977.

CEIP Roda de Barà, (Roda de Barà), 
codi 43011194, a IES Ramon de la Tor-
re (Torredembarra), codi 43007661; i a 
IES Torredembarra (Torredembarra), codi 
43006952.

—2 Adscripcions que se suprimeixen

Comarca: Tarragonès
CEIP La Portalada (Altafulla), codi: 43000251, 

a IES Ramon de la Torre (Torredembarra), 

codi 43007661; i a IES Torredembarra 
(Torredembarra), codi 43006952.

CEIP Montoliu (la Riera de Gaià), codi: 
43005157,  a  IES Ramon de la  Tor-
re (Torredembarra), codi 43007661; i a 
IES Torredembarra (Torredembarra), codi 
43006952.

CEIP Josep Nin (Salomó), codi: 43005662, 
a IES Ramon de la Torre (Torredembarra), codi 
43007661; i a IES Torredembarra (Torredembarra), 
codi 43006952.

CEIP Les Codinetes (la Nou de Gaià), 
codi 43005467, a IES Ramon de la Tor-
re (Torredembarra), codi 43007661; i a 
IES Torredembarra (Torredembarra), codi 
43006952.

(08.038.028)

RESOLUCIÓ EDU/453/2008, de 15 de 
febrer, per la qual es modifica la Resolució 
EDU/95/2008, de 18 de gener, per la qual es 
convoca concurs de mèrits per seleccionar 
el director o la directora de diversos centres 
docents públics dependents del Departament 
d’Educació.

Per la Resolució EDU/95/2008, de 18 de 
gener (DOGC núm. 5057 de 28.1.2008), es 
va convocar concurs de mèrits per seleccionar 
el director o la directora dels centres docents 
públics.

Atès que a la base 7 de l’annex 1 i en alguns 
centres de l’annex 2 de l’esmentada Resolució 
s’han observat errors materials, convé procedir 
a la corresponent modificació.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar la base 7 de la Resolució EDU 
95/2008, en el sentit següent:

A la pàgina 6756, en el tercer paràgraf, 
on diu:

“en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC”,
ha de dir:

“en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació a Internet i al 
tauler d’anuncis dels Serveis Territorials”.

A la pàgina 6758, en el tercer paràgraf, 
on diu:

“en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC”,
ha de dir:

“en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al tauler 
d’anuncis dels Serveis Territorials”.

A la pàgina 6758, en el quart paràgraf, 
on diu:

“en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC”,
ha de dir:

“en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació al tauler 
d’anuncis dels Serveis Territorials”.

—2 A l’annex 2, s’exclouen els centres que 
es detallen a continuació:
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Pàg. 6774: 25000961 CEIP Bonavista 
(Bellcaire d’Urgell).

Pàg. 6774: 25009095 CEIP Les Savines 
(Cervera).

Pàg. 6776: 25008790 CEIP Maria Mercè 
Massal (Tàrrega).

—3 Excloure de la participació del concurs 
de mèrits les peticions que hagin pogut ser 
presentades per a la direcció dels centres 
esmentats a l’article anterior.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
competent, 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 recurs potes-
tatiu de reposició previ al contenciós adminis-
tratiu, davant el conseller d’Educació, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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, 15 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.046.024)

RESOLUCIÓ EDU/455/2008, de 14 de febrer, 
de modificació de la Resolució EDU/65/2008, 
de 9 de gener, d’adscripció amb destinació 
definitiva de diverses funcionàries del cos 
de mestres al CEIP Turó del Drac, de Canet 
de Mar.

Per la Resolució EDU/65/2008, de 9 de 
gener (DOGC núm. 5054, de 23.1.2008) 
s’adscriuen amb destinació definitiva diverses 
funcionàries del cos de mestres al CEIP Turó 
del Drac, de Canet de Mar.

Atès que s’ha detectat que l’annex de l’es-
mentada Resolució en el qual es relacionen les 
mestres afectades és incomplet,

Resolc:

Modificar l’annex de la Resolució EDU/65/2008, 
de 9 de gener, en el sentit d’incloure la funcio-
nària que a continuació s’indica, que s’adscriu 
al CEIP Turó del Drac de Canet de Mar amb 
destinació definitiva amb efectes de l’1 de 
setembre de 2007.
NIF: 040960953T.
Nom i cognoms: Pilar González Fernández.
Especialitat: educació infantil.

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 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 subdirector 
general de Plantilles, Provisió i Nòmines, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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 de febrer de 2008

p. d. (Resolució 28.12.2006,  
DOGC núm. 4792, de 4.1.2007)

Joan Martí i Garcia
Subdirector general de Plantilles, 
Provisió i Nòmines

(08.045.012)

RESOLUCIÓ EDU/461/2008, de 15 de febrer, 
de convocatòria per a la concessió d’ajuts al 
professorat i al personal laboral dels centres 
educatius públics del Departament d’Educació 
que realitza tasques d’atenció a l’alumnat, 
i que ha participat en activitats educatives 
realitzades fora dels centres durant el curs 
escolar 2006-2007.

El professorat dels centres educatius públics 
del Departament d’Educació participa en ac-
tivitats educatives amb l’alumnat, adreçades 
a completar matèries curriculars que, per les 
seves característiques es realitzen fora dels 
centres i fora de la jornada habitual. En aquest 
sentit, es considera convenient l’establiment 
d’uns ajuts específics per contribuir a com-
pensar el professorat i, si escau, a d’altres 
professionals de la plantilla del centre esco-
lar, per la major dedicació que les activitats 
comporten.

L’Acord de 21 de novembre de 2001, 
sobre condicions de treball del professorat 
en l’àmbit de la Mesa Sectorial de Negocia-
ció del personal docent no universitari de la 
Generalitat de Catalunya, disposa l’increment 
de dotació econòmica dels fons destinat a 
aquests ajuts.

El Protocol de negociació per al període 
2004-2005, acordat el 18 d’octubre de 
2004, entre el Departament d’Educació i les 
organitzacions sindicals amb representació a 
la Mesa sectorial d’Educació, estableix que 
continuaran vigents les millores econòmiques 
objecte d’acords anteriors.

D’acord amb l’article 80 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i en ús de les 

competències que m’atribueix la legislació 
vigent i a proposta de la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió 
d’ajuts al professorat i al personal laboral dels 
centres educatius públics del Departament 
d’Educació que realitza tasques d’atenció 
a l’alumnat, i que ha participat en activitats 
educatives amb l’alumnat realitzades fora 
dels centres durant el curs escolar 2006-
2007.

—2 Aprovar les bases que estableix l’annex 
d’aquesta Resolució, per les quals es regeix 
aquesta convocatòria.

—3 Destinar per a la concessió d’aquests 
ajuts, fins a un import màxim d’1.322.226,00 
euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 
EN03 D/231000100/4210 del pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per al 2008.

—4 Delegar la competència per resoldre 
aquesta convocatòria en el director general 
de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 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 del conseller 
d’Educació, 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, 15 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

—1 Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació del 

contingut, procediment i concessió dels ajuts 
al professorat i al personal laboral dels centres 
educatius públics del Departament d’Educació 
que realitza tasques d’atenció a l’alumnat, i 
que ha participat en activitats educatives amb 
l’alumnat realitzades fora dels centres durant 
el curs escolar 2006-2007.

—2 Requisits de les activitats
2.1 S’atorgaran ajuts individuals, de 

caràcter econòmic, quan l’activitat hagi com-
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portat pernoctar fora del domicili, o bé hagi 
estat efectuada en dies no lectius (dissabte, 
diumenge o festiu).

2.2 Les activitats han d’haver estat 
previstes en la programació general del 
centre, aprovades pel consell escolar, i 
destinades a completar matèries curriculars 
de l’alumnat.

2.3 Les activitats han d’haver-se dut a 
terme fora del centre, en el període comprès 
entre l’inici de les classes, el 12 de setembre 
de 2006, i la seva finalització, el 20 de juny 
de 2007, d’acord amb el que disposa l’Ordre 
EDC/207/2006, de 24 d’abril, per la qual 
s’estableix el calendari escolar del curs 2006-
2007 per als centres educatius no universitaris 
(DOGC núm. 4623, de 28.4.2006).

2.4 També podran atorgar-se els ajuts per a 
aquelles activitats realitzades fora del calendari 
ordinari de classes que s’hagin dut a terme 
entre l’1 de setembre de 2006 i el 31 d’agost 
de 2007, en el marc de programes educatius 
específics convocats pel Departament d’Edu-
cació o altres administracions públiques.

—3 Beneficiaris
Podrà sol·licitar aquests ajuts el professorat 

i el personal laboral dels centres educatius 
públics del Departament d’Educació que 
realitza tasques d’atenció a l’alumnat, i que 
ha participat en activitats educatives en els 
termes que estableix la base 2 d’aquesta 
Resolució.

—4 Sol·licituds
4.1 El model normalitzat de la sol·licitud es 

podrà obtenir a les dependències dels Serveis 
Territorials del Departament d’Educació i a 
la pàgina web del Departament d’Educació, 
http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 En les sol·licituds ha de constar el 
número de l’acta i la data de la reunió del 
Consell Escolar del centre educatiu, en la qual 
es va aprovar la realització de les activitats per 
les quals es demana ajut, tal com disposen les 
Instruccions per a l’organització i funcionament 
dels centres per al curs 2006-2007.

4.3 La persona sol·licitant ha d’especificar 
per a cada activitat:

La data d’inici i la data final.
El tipus.
El lloc de realització.
El nombre de dies lectius (nits), de dies no 

lectius (dies i nits) i el nombre total d’ajuts que 
corresponguin, d’acord amb la base 5.

En el cas que l’ajut que es demana sigui per a 
una activitat realitzada fora del calendari escolar 
en el marc de programes educatius específics, 
la persona sol·licitant haurà d’especificar, a 
més a més, el número, la data i publicació 
oficial en la qual es troba la convocatòria del 
programa educatiu específic.

4.4 La sol·licitud d’ajut ha d’estar signada 
per la persona sol·licitant, pel director/a i portar 
el segell del centre educatiu.

4.5 Les sol·licituds s’hauran de presen-
tar en els serveis territorials corresponents, 
directament o bé per qualsevol dels mitjans 
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. En cas que s’opti per 
presentar la sol·licitud en una oficina de correus, 
es farà en un sobre obert perquè la sol·licitud 
sigui datada i segellada pel funcionari de 
correus abans de ser certificada.

4.6 El termini de presentació de les sol-
licituds serà de 20 dies naturals a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

—5 Quantia dels ajuts
5.1 L’import unitari de l’ajut, que no serà 

superior a 35 euros s’obtindrà distribuint el 
pressupost màxim fixat a l’article 3 d’aquesta 
Resolució entre el nombre total d’ajuts acre-
ditats correctament.

5.2 Es computarà un ajut per cadascuna 
de les nits de pernoctació, i un ajut per cada 
dia no lectiu (dissabte, diumenge o festiu) 
per la participació en activitats acreditades 
d’acord amb les bases de la convocatòria. 
L’import individual assignat serà el resultat de 
multiplicar el nombre d’ajuts atorgats pel seu 
import unitari.

—6 Justificació dels ajuts
Els ajuts quedaran justificats amb la pre-

sentació de la sol·licitud, que ha d’estar 
conformada pel director o per la directora 
del centre conforme la persona sol·licitant va 
participar en l’activitat i portar el segell del 
centre educatiu.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 La resolució per la qual es fa pública 

la llista provisional de sol·licituds admeses 
i excloses es publicarà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta resolució 
i la llista provisional de sol·licituds admeses 
i excloses s’exposaran als taulers d’anuncis 
dels Serveis Territorials del Departament d’Edu-
cació. La persona sol·licitant podrà accedir 
a aquesta informació a l’adreça http://www.
gencat.cat/educacio.

S’obrirà un període de 10 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
tauler d’anuncis dels diferents Serveis Territo-
rials del Departament d’Educació, per poder 
efectuar les reclamacions escaients.

7.2 Les reclamacions presentades s’es-
timaran o es desestimaran en la resolució 
definitiva. Aquesta Resolució es publicarà al 
DOGC. La resolució i la llista definitiva amb 
els ajuts atorgats o exclosos s’exposaran al 
tauler d’anuncis dels Serveis Territorials del 
Departament d’Educació, i es podrà accedir 
a aquesta informació a l’adreça electrònica 
esmentada.

Contra la resolució definitiva, que posarà fi a 
la via administrativa, les persones interessades 
podran interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del 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, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que 
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos.

—8 Pagament
L’abonament dels ajuts atorgats s’efectuarà 

per transferència bancària al compte corrent 
on tingui domiciliada la nòmina la persona 
beneficiària.

(08.046.088)

RESOLUCIÓ EDU/462/2008, de 15 de fe-
brer, per la qual es publica la plantilla de llocs 
de treball de les escoles d’art i superiors de 
disseny i de l’Escola Superior de Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya, dependents 
del Departament d’Educació.

El Reial decret 1284/2002, de 5 de de-
sembre (BOE núm. 304, de 20.12.2002), 
establia les especialitats dels cossos de 
professors d’arts plàstiques i disseny i de 
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, 
així com també disposava l’adscripció dels 
professors dels cossos esmentats a les 
noves especialitats, tot determinant els 
mòduls, les assignatures i les matèries que 
haurien d’impartir.

Per tant, a proposta de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex d’aquesta Resolució 
la plantilla de llocs de treball dels centres de 
referència per al curs 2007/2008, d’acord 
amb la seva adequació als requeriments de 
l’ordenació acadèmica dels ensenyaments que 
s’hi imparteixen.

—2 A l’annex d’aquesta Resolució hi figuren 
els llocs de treball corresponents als diferents 
centres distribuïts per serveis territorials, mu-
nicipis, centres i especialitats.

Les places que hi consten amb números 
decimals són dotacions de jornada inferior a 
la completa.

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 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 conseller 
d’Educació 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, 15 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX

(1) Centre amb rampes i ascensors
(2) Centre només amb rampes
(3) Centre només amb ascensors
(*) Llocs d’atenció qualitativa per a necessitats/interessos de l’alum-
nat

LLTCES = llocs de treball dels cossos d’ensenyaments secundaris
N = nombre de places

LLTCES N

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona

08044961 ESCRBC de Catalunya
Conservació i restauració d’obres escultòriques ................................2
Conservació i restauració d’obres pictòriques ....................................2
Conservació i restauració de documents gràfics ................................1
Conservació i restauració de materials arqueològics ..........................3
Dibuix artístic i color ...........................................................................2
Enquadernació artística ......................................................................1
Fotografia ...........................................................................................1
Història de l’art ...................................................................................5
Materials i tecnologia: conservació i restauració.................................2
Volum .................................................................................................2

08044156 EASD Deià
Dibuix artístic i color ...........................................................................2
Dibuix tècnic.......................................................................................3
Disseny d’interiors ..............................................................................8
Història de l’art ...................................................................................1
Materials i tecnologia: disseny ............................................................4
Mitjans audiovisuals ............................................................................1
Mitjans informàtics..............................................................................1
Motlles i reproduccions ......................................................................1
Organització industrial i legislació ....................................................0,5
Volum .................................................................................................3

08013329 EASD Llotja (3)
Daurat i policromia .............................................................................1
Dibuix artístic i color .........................................................................17
Dibuix tècnic.....................................................................................14
Disseny d’interiors ..............................................................................3
Disseny de producte ..........................................................................2
Disseny gràfic ...................................................................................12
Edició d’art .........................................................................................1
Enquadernació artística ......................................................................1
Fotografia ...........................................................................................1
Fotografia i processos de reproducció ...............................................3
Història de l’art ...................................................................................4
Joieria i orfebreria ...............................................................................1
Materials i tecnologia: disseny ............................................................3
Mitjans audiovisuals ............................................................................2
Mitjans informàtics..............................................................................6
Modelisme i maquetisme ...................................................................4
Motlles i reproduccions ......................................................................1
Musivària ............................................................................................1
Organització industrial i legislació .......................................................4
Tècniques ceràmiques ........................................................................2
Tècniques de gravat i estampació ......................................................3
Tècniques de joieria i bijuteria.............................................................1
Tècniques de patronatge i confecció..................................................4
Tècniques del metall ...........................................................................2
Tècniques tèxtils .................................................................................1
Talla de pedra i fusta ..........................................................................1
Volum .................................................................................................6

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona

08001480 EASD Pau Gargallo (1)
Anglès ................................................................................................1
Dibuix artístic i color ...........................................................................8
Dibuix tècnic.......................................................................................3
Disseny d’interiors ..............................................................................3

LLTCES N
Disseny gràfic .....................................................................................8
Filosofia ..............................................................................................1
Fotografia ...........................................................................................1
Geografia i història .............................................................................1
Història de l’art ...................................................................................3
Llengua castellana i literatura .............................................................1
Llengua catalana i literatura ................................................................1
Mitjans audiovisuals ............................................................................1
Mitjans informàtics..............................................................................2
Motlles i reproduccions ......................................................................1
Organització industrial i legislació .......................................................1
Tècniques ceràmiques ........................................................................2
Volum .................................................................................................3

Municipi: 08101 L’Hospitalet de Llobregat

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)
Dibuix artístic i color ...........................................................................5
Dibuix tècnic.......................................................................................1
Disseny gràfic ...................................................................................10
Fotografia ...........................................................................................8
Fotografia i processos de reproducció ...............................................1
Història de l’art ...................................................................................2
Mitjans audiovisuals ............................................................................5
Mitjans informàtics..............................................................................2
Organització industrial i legislació .......................................................1
Tècniques de gravat i estampació ......................................................1
Volum .................................................................................................2

Municipi: 08298 Vic

08035003 EASD de Vic (1)
Anglès ................................................................................................1
Daurat i policromia .............................................................................1
Dibuix artístic i color ...........................................................................6
Dibuix tècnic.......................................................................................4
Disseny de producte ..........................................................................1
Disseny d’interiors ..............................................................................2
Disseny gràfic .....................................................................................4
Educació física ................................................................................0,5
Filosofia ..............................................................................................1
Fotografia ...........................................................................................1
Fotografia i processos de reproducció ...............................................1
Història de l’art ...................................................................................3
Llengua castellana i literatura .............................................................1
Llengua catalana i literatura ................................................................1
Materials i tecnologia: disseny ............................................................1
Mitjans audiovisuals ............................................................................1
Mitjans informàtics..............................................................................1
Organització industrial i legislació .......................................................1
Tècniques ceràmiques ........................................................................2
Tècniques del metall ...........................................................................1
Talla de pedra i fusta ..........................................................................1
Volum .................................................................................................2

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17114 Olot

17005340 EASD d’Olot
Anglès ................................................................................................1
Dibuix artístic i color ...........................................................................4
Dibuix tècnic.......................................................................................3
Disseny d’interiors ..............................................................................2

Disseny gràfic .....................................................................................5
Filosofia ..............................................................................................1
Fotografia ...........................................................................................2
Fotografia i processos de reproducció ...............................................1
Història de l’art ...................................................................................2
Materials i tecnologia: disseny ............................................................1
Mitjans audiovisuals ............................................................................1
Mitjans informàtics..............................................................................2
Organització industrial i legislació .......................................................1
Tècniques ceràmiques (L) ...................................................................1
Tècniques murals ...............................................................................1
Volum .................................................................................................2
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LLTCES N

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25217 Tàrrega

25004528 EASD Ondara (1)
Anglès ................................................................................................1
Brodats i puntes .................................................................................1
Dibuix artístic i color ...........................................................................3
Dibuix tècnic.......................................................................................3
Disseny d’interiors ..............................................................................4

LLTCES N
Disseny gràfic .....................................................................................2
Geografia i història .............................................................................1
Història de l’art ...................................................................................1
Llengua catalana i literatura ................................................................1
Materials i tecnologia: disseny ............................................................1
Mitjans informàtics..............................................................................1
Motlles i reproduccions ......................................................................1
Tècniques ceràmiques ........................................................................1
Tècniques del metall ...........................................................................1
Volum .................................................................................................3

RESOLUCIÓ EDU/508/2008, de 20 de febrer, 
per la qual es convoquen les proves d’accés 
als cicles de formació específica de grau mitjà 
i de grau superior d’arts plàstiques i disseny 
corresponents a l’any 2008 en els centres de 
titularitat pública, i se’n defineix el procediment 
d’execució.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, situa els ensenyaments de grau 
mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i dis-
seny entre els ensenyaments artístics i estableix 
a l’article 52, com a condició per accedir-hi, la 
superació de proves d’accés, regulades per 
les administracions educatives.

El Decret 304/1995, de 7 de novembre, 
pel qual s’estableix l’ordenació general dels 
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny a Catalunya i se’n regulen 
els requisits d’accés, determina la titulació 
acadèmica necessària per poder accedir-hi, 
amb la superació prèvia d’una prova espe-
cífica. Així mateix, també, permet l’accés a 
les persones que, sense posseir la titulació 
acadèmica, superin una prova regulada pel 
Departament d’Educació. Les persones que 
no posseeixen la titulació acadèmica han 
de fer la prova tant si volen cursar el cicle 
formatiu en un centre de titularitat pública 
com de titularitat privada.

Les proves a què es fa referència en el 
paràgraf anterior, tant per a aspirants amb re-
quisits acadèmics com sense, es desenvolupen 
conjuntament. La convocatòria d’enguany té 
característiques similars a la de l’any passat 
encara que s’introdueixen alguns canvis quant 
a l’estructura i els temaris.

Pel que fa a la prova d’accés a cicles de grau 
mitjà, a la part general s’incorpora la llengua 
estrangera i es farà un exercici per a cada 
matèria; a la part específica hi haurà un únic 
exercici. A la part general de la prova d’accés 
a cicles de grau superior, es redueixen a tres 
les opcions de llengua estrangera, i a la part 
específica hi haurà un exercici de cadascuna 
de les dues matèries que l’aspirant pot triar 
entre quatre.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Convocar les proves d’accés als cicles de 

formació específica d’arts plàstiques i disseny, 
de grau mitjà i de grau superior, que s’imparti-
ran a Catalunya durant el curs 2008-2009 i que 
figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Requisits d’accés
2.1 Grau mitjà.
2.1.1 Per accedir a un cicle de formació 

específica de grau mitjà calen dos requisits:
a) Tenir el títol de graduat/ada d’educació 

secundària o d’estudis declarats equivalents 
a efectes d’accés a aquests ensenyaments: 
tècnic/a d’arts plàstiques i disseny, tècnic 
auxiliar o tècnic/a de formació professional; 
tres cursos comuns d’arts aplicades i oficis 
artístics del pla d’estudis de 1963 o el segon 
curs del pla experimental; dos cursos de BUP. 
Les persones que estiguin cursant l’últim curs 
d’educació secundària obligatòria i encara no 
disposin de les qualificacions corresponents 
es podran inscriure a la prova i presentar-s’hi. 
Posteriorment, durant el procés de matrícula 
al centre, hauran d’acreditar la titulació aca-
dèmica.

b) Superar la part específica de la prova 
d’accés.

2.1.2 No obstant el que preveu l’apartat 
anterior, es podrà accedir als cicles de formació 
específica de grau mitjà sense tenir els requisits 
acadèmics establerts mitjançant la superació 
de les parts comuna i específica de la prova 
que es regula en aquesta Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés 
sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 17 
anys d’edat l’any en què es realitza la prova 
d’accés.

2.2 Grau superior.
2.2.1 Per accedir a un cicle de formació es-

pecífica de grau superior calen dos requisits:
a) Tenir el títol de batxiller o d’estudis 

declarats equivalents a efectes de l’accés a 
aquests ensenyaments: tècnic/a superior d’arts 
plàstiques i disseny, tècnic/a especialista o de 
tècnic/a superior de formació professional; 
graduat/ada d’arts aplicades i oficis artístics 
del pla de 1963 o del pla experimental; curs 
d’orientació universitària (COU) o preuniversi-
tari. Les persones que estiguin cursant l’últim 
curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o de 
batxillerat i encara no disposin de les quali-
ficacions corresponents es podran inscriure 
a la prova i presentar-s’hi. Posteriorment, 
durant el procés de matrícula al centre, hauran 
d’acreditar la titulació acadèmica.

b) Superar la part específica de la prova 
d’accés.

2.2.2 No obstant el que preveu l’apartat 
anterior, es podrà accedir als cicles de for-
mació específica de grau superior sense tenir 
els requisits acadèmics establerts mitjançant 
la superació de les parts comuna i especí-
fica de la prova que es regula en aquesta 
Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés 
sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 
anys d’edat l’any en què es realitza la prova 
d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol 
de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts 
plàstiques i disseny o de formació professi-
onal d’una família equivalent, tal com queda 
reflectit al quadre del punt 7.6.c) d’aquesta 
Resolució.

—3 Estructura de la prova d’accés
Les diferents proves esmentades a l’article 

2 s’organitzen en una única prova d’accés a 
cicles de grau mitjà i una altra d’accés a cicles 
de grau superior.

La prova d’accés a cicles de grau mitjà o 
de grau superior tindrà dues parts: la comu-
na, només per a aquelles persones que no 
disposen dels requisits acadèmics, i una altra 
de caràcter específic, per a totes les persones 
que volen accedir a un cicle.

—4 Objectiu de la prova d’accés
És el d’acreditar les aptituds i els conei-

xements artístics necessaris per cursar amb 
profit aquests ensenyaments.

4.1 L’objectiu de la part comuna de la 
prova d’accés als cicles de grau mitjà és 
acreditar que es té la maduresa en relació amb 
les capacitats bàsiques de l’ESO.

L’objectiu de la part comuna de la prova 
d’accés als cicles de grau superior és acre-
ditar que es té la maduresa en relació amb 
els coneixements i les capacitats bàsiques 
del batxillerat.

4.2 L’objectiu de la part específica per 
als cicles d’ambdós graus és demostrar 
les aptituds i els coneixements artístics 
necessaris per cursar amb profit aquests 
ensenyaments.

—5 Contingut de la prova d’accés
5.1 Part comuna.
5.1.1 Grau mitjà.
Fa referència a les capacitats bàsiques de 

l’ESO. Consta de 8 exercicis que corresponen 
a les àrees de: ciències de la naturalesa, 
ciències socials, educació visual i plàstica, 
llengua catalana, llengua castellana, llengua 
estrangera (anglesa o francesa), matemàti-

(08.046.015)
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ques i tecnologia; s’agruparan de la següent 
manera:

Part sociolingüística: llengua catalana, 
llengua castellana, ciències socials i llengua 
estrangera.

Part científica, tecnològica i matemàtica, 
que s’agrupa en dos àmbits:

Àmbit matemàtic: matemàtiques.
Àmbit cientificotecnològic: tecnologia, edu-

cació visual i plàstica i ciències naturals.
Els temaris i criteris d’avaluació de la 

part comuna de la prova d’accés als cicles 
de formació específica de grau mitjà d’arts 
plàstiques i disseny per al curs 2008-2009 
es corresponen als publicats a l’annex 15 de 
la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener, 
al DOGC núm. 4808, de 26.1.2007.

5.1.2 Grau superior.
Fa referència als coneixements i les capa-

citats adquirits al batxillerat. Consta de quatre 
exercicis que es corresponen a les matèries 
de: llengua catalana, llengua castellana, llengua 
estrangera (alemanya, anglesa o francesa) i 
matemàtiques.

Els temaris i criteris d’avaluació de la part 
comuna de la prova d’accés als cicles de 
formació específica de grau superior d’arts 
plàstiques i disseny per al curs 2008-2009 es 
corresponen als publicats a l’annex 16 de la 
Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener, al 
DOGC núm. 4808, de 26.1.2007.

5.2 Part específica.
5.2.1 Grau mitjà.
La prova consta d’un exercici relacionat 

amb l’àrea d’educació visual i plàstica de 
l’ensenyament secundari obligatori.

A l’annex 2.A es detallen el temari i els 
criteris d’avaluació sobre els quals versarà 
l’exercici.

5.2.2 Grau superior.
La prova consta d’un exercici de cadascuna 

de les dues matèries de la modalitat d’arts 
de batxillerat que l’aspirant pot triar entre les 
següents: dibuix artístic, dibuix tècnic, imatge 
i volum.

A l’annex 2.B es detallen els temaris i els 
criteris d’avaluació sobre els quals versaran 
els exercicis.

—6 Elaboració de la prova
La part comuna de la prova d’accés als 

cicles de formació específica serà elaborada 
per la Direcció General d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats i tramesa 
a les comissions avaluadores.

La part específica de la prova d’accés als 
cicles de formació específica serà elaborada 
pels centres on es realitzen les proves, seguint 
els criteris establerts des de la Direcció Ge-
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats.

—7 Sol·licitud d’exempcions a la prova 
d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques 
i disseny

7.1 Exempció de la matèria de llengua 
catalana de la part comuna per a qui acrediti 
menys de 2 anys de residència a Catalunya 
fins al dia de realització de la prova i no hagi 
estudiat català en la seva escolaritat.

Sol·licitud: al Servei d’Ensenyament del 
Català de la Direcció General d’Innovació 
del Departament d’Educació, fins al dia 3 de 

març de 2008, aportant els documents que 
ho justifiquen.

7.2 Exempció de l’àmbit cientificotec-
nològic de la part comuna de la prova de 
grau mitjà.

7.2.1 La poden sol·licitar les persones 
aspirants amb experiència laboral en qual-
sevol àmbit professional que acreditin com a 
mínim un any d’experiència laboral a jornada 
completa o el temps proporcional en cas de 
jornada reduïda.

Sol·licitud: al centre on es farà la prova, del 
14 al 21 d’abril de 2008, mitjançant el model 
de l’annex 3 d’aquesta Resolució; cal aportar 
els documents que ho justifiquen.

7.2.2 També la poden sol·licitar les persones 
amb experiència en tasques de voluntariat, 
experiència esportiva o que acreditin la condició 
d’esportistes d’alt nivell o alt rendiment.

a) S’entén per experiència en tasques de 
voluntariat aquelles realitzades en entitats 
que tinguin com a finalitat activitats socio-
culturals, socioeducatives o de lleure. Cal 
acreditar una experiència mínima d’un any 
en tasques de voluntariat, amb una dedi-
cació equivalent a un any laboral a jornada 
completa o el temps proporcional en cas de 
jornada reduïda.

b) S’entén per experiència esportiva 
aquella que consisteix en una experiència 
mínima d’un any en l’entrenament, la di-
recció d’equips esportius o altres activitats 
relacionades, amb una dedicació mínima 
equivalent a un any laboral a jornada com-
pleta, o el temps proporcional en cas de 
jornada reduïda, incloent en aquest còmput 
les tasques complementàries a la funció que 
es desenvolupa tal com les competicions, 
preparació i planificació.

c) S’entén per esportistes d’alt nivell o 
alt rendiment el que estableix el Real decret 
971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 
25.7.2007).

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al dia 3 de març de 2008, per tal que 
tingui efectes en la present convocatòria, 
mitjançant el model de l’annex 3 d’aquesta 
Resolució; cal adjuntar els documents que 
ho justifiquen.

7.3 Exempció de la part comuna de la pro-
va d’accés a grau mitjà o a grau superior.

Qui hagi superat la prova d’accés a:
a) La universitat per a majors de 25 anys.

b) Un cicle de grau mitjà o de grau superior 
d’arts plàstiques i disseny, de formació pro-
fessional, d’ensenyaments d’esports de grau 
mitjà/superior o de formació esportiva de nivell 
1 o 3 (accés a grau mitjà).

c) Un cicle de grau superior d’arts plàs-
tiques i disseny, de formació professional, 
d’ensenyaments d’esports de grau superior 
o de formació esportiva de nivell 3 (accés a 
grau superior).

Sol·licitud: al centre on es farà la prova, 
del 14 al 21 d’abril de 2008 mitjançant el 
model que es detalla a l’annex 4 d’aquesta 
Resolució; cal adjuntar els documents que 
ho justifiquen.

7.4 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral relacionada directament 
amb les competències professionals del cicle 
a què es vol accedir.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Espe-
cialitzats, fins al dia 3 de març de 2008, 
mitjançant el model de l’annex 5 d’aquesta 
Resolució; cal adjuntar els documents que 
ho justifiquen.

7.5 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
superior d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral relacionada directament 
amb les competències professionals del cicle 
a què es vol accedir.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Espe-
cialitzats, fins al dia 3 de març de 2008, 
mitjançant el model de l’annex 6 d’aquesta 
Resolució; cal adjuntar els documents que 
ho justifiquen.

7.6 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés a grau mitjà o a grau superior. 
Per a qui disposi del títol de:

a) Batxiller de modalitat d’arts o l’artístic 
experimental. Batxillerat d’altra modalitat 
si s’han cursat tres d’aquestes matèries: 
dibuix tècnic, dibuix artístic, imatge, volum, 
fonaments de disseny, tècniques d’expressió 
graficoplàstica.

b) Tècnic/a o tècnic/a superior de formació 
professional d’una família equivalent a efectes 
de la prova d’accés (accés a grau mitjà).

c) Tècnic/a superior de formació professi-
onal d’una família equivalent a efectes de la 
prova d’accés (accés a grau superior).

Equivalència entre famílies de cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny,  
només a efectes de la prova d’accés.

Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional

Arts aplicades del llibre Arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària Tèxtil, confecció i pell, Imatge personal

Ceràmica artística Vidre i ceràmica

Disseny d’interiors Edificació i obra civil

Disseny gràfic Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so

Disseny industrial Fabricació mecànica; Fusta i moble

Tèxtils artístics Tèxtil, confecció i pell
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d) Graduat/ada en alguna de les especialitats 
del Pla d’estudis del 1963.

e) Superior d’arts plàstiques, de disseny, de 
conservació i restauració de béns culturals, o 
n’hagi superat la prova d’accés.

f) Superior d’art dramàtic en l’especialitat 
d’escenografia.

g) Enginyeria tècnica en disseny industrial.
h) Llicenciatura de belles arts, o n’hagi 

superat la prova d’accés.
i) Arquitectura.
Sol·licitud: al centre on es farà la prova, del 

14 al 21 d’abril de 2008, mitjançant el model 
de l’annex 7 d’aquesta Resolució; cal adjuntar 
els documents que ho justifiquen.

7.7 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny 
per disposar d’una titulació universitària 
homologada/pròpia, sempre que s’hagin 
cursat un mínim de 18 crèdits relacionats 
directament amb els continguts del cicle al 
qual es vol accedir.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al dia 3 de març de 2008, mitjançant el 
model de l’annex 8 d’aquesta Resolució; cal 
adjuntar els documents que ho justifiquen.

7.8 Exempció total de la prova d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà/superior d’arts 
plàstiques i disseny per complir simultàniament 
algun requisit d’exempció de la part comuna i 
algun de la part específica.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al dia 3 de març de 2008, mitjançant el 
model de l’annex 9 d’aquesta Resolució; cal 
adjuntar els documents que ho justifiquen.

7.9 En la documentació presentada per 
sol·licitar els diferents supòsits d’exempció 
que figuren en aquest punt ha de constar-hi 
la qualificació obtinguda; en el cas que no hi 
consti es considerarà la qualificació de 5.

—8 Sol·licituds per a l’adequació de la prova 
per a persones amb necessitats educatives 
especials

Les persones aspirants amb necessitats es-
pecífiques derivades de discapacitats físiques, 
psíquiques o sensorials que tinguin la declaració 
legal de disminució o puguin acreditar-la de 
manera suficient, podran sol·licitar l’adaptació 
de la prova i/o els recursos addicionals neces-
saris per desenvolupar-la.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al dia 3 de març de 2008, mitjançant el 
model de l’annex 10 d’aquesta Resolució; cal 
adjuntar els documents que ho justifiquen.

—9 Inscripció a les proves d’accés
9.1 Període i procediment d’inscripció.
La inscripció a les proves d’accés, tant a 

grau mitjà com a grau superior, es farà del 28 
de febrer al 14 de març.

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.

També es podrà presentar per alguna 
de les diferents vies que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 
285, de 27.11.1992), de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

La presentació de la sol·licitud implicarà 
l’autorització al Departament d’Educació per 
obtenir, mitjançant les seves bases de dades, 
les dades acadèmiques que corresponguin a 
la persona sol·licitant, i per obtenir les dades 
que acreditin la pertinència a una família nom-
brosa, de les bases de dades del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania.

El pagament de les taxes corresponents a 
la inscripció a la prova d’accés de persones 
aspirants que no reuneixen els requisits aca-
dèmics establerts es farà mitjançant: pagament 
telemàtic amb targeta bancària o bé impressió 
de la carta de pagament d’Internet amb la qual 
s’anirà a pagar a les oficines de “la Caixa”, 
o bé per ServiCaixa, en el termini indicat en 
aquesta carta de pagament.

9.2 Per a la prova d’accés a grau mitjà 
cal indicar la llengua estrangera triada en la 
sol·licitud d’inscripció.

9.3 Per a la prova d’accés a grau superior 
cal indicar:

a) En la part general de la prova, la llengua 
estrangera triada.

b) En la part específica de la prova, les dues 
matèries triades entre: dibuix artístic, dibuix 
tècnic, imatge i volum.

L’aspirant no podrà modificar l’elecció de 
les matèries triades passat el termini de pre-
sentació de documentació al centre.

9.4 Taxes.
La inscripció a la prova d’accés de les 

persones aspirants que no reuneixen els re-
quisits acadèmics està subjecta a l’abonament 
de la taxa corresponent que estableix la Llei 
15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 2548, de 31.12.1997). La manca de 
pagament o el pagament fora de termini deter-
minarà l’exclusió de la persona aspirant.

9.5 Documentació que cal presentar a la 
comissió avaluadora de les proves d’accés.

Les persones aspirants que es volen 
acollir:

A la bonificació o exempció de la taxa a què 
fa referència el punt 9.4, hauran de lliurar el 
document justificatiu.

A algun dels supòsits d’exempció o a 
l’adequació de la prova a causa de neces-
sitats educatives especials, hauran de lliurar 
la resolució o la documentació, segons sigui 
el cas, detallades als punts 7 i 8 d’aquesta 
Resolució.

Ho hauran de presentar al centre on vulguin 
fer la prova, triat entre els que figuren a l’annex 
11, i entre els dies 14 i 21 d’abril del 2008.

9.6 Tota aquesta documentació s’arxivarà 
en el centre on es faci la prova i estarà a dis-
posició de la comissió avaluadora que examini 
la persona aspirant.

9.7 Les persones que en convocatòries 
anteriors haguessin superat la prova d’accés 
hauran de formalitzar la preinscripció i la ma-
trícula en el període corresponent.

—10 Comissions avaluadores
10.1 Nomenament.
Els directors o les directores dels serveis 

territorials nomenaran les persones membres 
de les comissions avaluadores de les proves 
convocades per aquesta Resolució i faran arri-
bar una còpia a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
no més tard del dia 9 d’abril de 2008.

Les comissions es constituiran en els 
centres designats per realitzar les proves, 

d’acord amb els criteris de racionalització de 
capacitat del centre i el nombre d’aspirants 
per comissió.

D’entre les comissions avaluadores que 
estan nomenades per a la convocatòria 
ordinària, els directors o les directores dels 
serveis territorials nomenaran les comissions 
avaluadores que atendran la convocatòria 
d’incidències, i faran arribar una còpia a la Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 
9 d’abril de 2008.

10.2 Composició de les comissions.
10.2.1 A cada centre es podran constituir 

dues comissions avaluadores, una per a la 
prova d’accés a grau mitjà i una altra per a la 
prova d’accés a grau superior.

10.2.2 Les comissions avaluadores per a 
les proves d’accés als cicles formatius d’arts 
plàstiques i disseny estaran constituïdes pels 
membres següents: president o presidenta, 
secretari o secretària i fins a dotze vocals, en 
el cas dels cicles formatius de grau mitjà, o fins 
a divuit vocals, en el cas dels cicles formatius 
de grau superior.

10.2.3 Per a ambdues comissions avalu-
adores el/la president/a i el la secretari/ària 
seran les mateixes persones mentre que els 
o les vocals podran coincidir o no.

10.2.4 A cada comissió es podrà designar 
com a vocal algun membre del professorat 
dels centres o aules de formació de perso-
nes adultes dependents del Departament 
d’Educació.

10.3 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 10 d’abril.

10.4 Les persones que hagin participat 
en cursos de formació o de preparació de 
proves d’accés al grau mitjà o al grau superior 
d’aquesta convocatòria no poden formar part 
de cap comissió avaluadora de proves del 
mateix grau.

10.5 Les persones que formen part de 
les comissions avaluadores estan subjectes 
a les causes d’abstenció i recusació que pre-
veuen 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.

10.6 Les comissions estaran incloses dins 
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 re-
gulació i d’actualització d’indemnitzacions per 
raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, 
i de revisió dels imports de determinades 
indemnitzacions.

10.7 Funcions de la comissió avalua-
dora:

a) Atendrà les consultes de les persones 
aspirants.

b) Comprovarà la documentació i els 
requisits de les persones aspirants, en cas 
de detectar l’incompliment de qualsevol dels 
requisits podrà excloure-la.

c) Organitzarà les proves en el centre i 
vetllarà pel desenvolupament correcte.

d) Corregirà i qualificarà les proves.
e) Publicarà les llistes i els resultats en els 

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

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

g) Expedirà un certificat per a les persones 
aspirants declarades aptes.

—11 Orientació de les persones aspirants
En els centres on es realitzi la prova d’accés, 

la direcció designarà les persones adients 
per tal d’informar i assessorar les persones 
interessades sobre:

Els ensenyaments professionals d’arts 
plàstiques i disseny.

El procediment d’inscripció.
El funcionament de les proves d’accés.

—12 Horari de realització de les proves
12.1 Grau mitjà.
12.1.1 Convocatòria ordinària.
Es farà els dies 7 i 8 de maig de 2008 als 

centres docents que es determinen l’annex 
11.

Les persones que l’han de realitzar s’hau-
ran de presentar al centre els dos dies a les 
15.30 hores.

La part comuna de la prova començarà a 
les 16 hores del dia 7 de maig.

El temps de realització serà de quatre hores, 
que es distribuirà en dos blocs temporals de 
dues hores cadascun. En el primer bloc es 
realitzaran els exercicis de la part sociolin-
güística; la persona aspirant disposarà de 
totes les proves que lliurarà al final del bloc. 
Entre el primer i el segon bloc hi haurà un 
descans de 30 minuts. En el segon bloc es 
realitzaran els exercicis de la part científica, 
tecnològica i matemàtica. A la primera hora 
del segon bloc es farà la prova de l’àmbit 
matemàtic, i es lliurarà a la comissió avalua-
dora en acabar el temps. A la segona hora 
del segon bloc es farà la prova de l’àmbit 
cientificotecnològic, que comprèn les àrees 
de ciències naturals, tecnologia i educació 
visual i plàstica; les proves es lliuraran totes 
en acabar el temps.

La part específica de la prova començarà a 
les 16 hores del dia 8 de maig i el temps de 
realització serà de dues hores.

12.1.2 Convocatòria d’incidències.
El dia 15 de maig de 2008 en el centre 

assignat començarà a les 9.30 hores la part 
comuna de la prova i a les 16 hores la part 
específica. Les persones que l’han de realitzar 
s’hauran de presentar al centre 30 minuts 
abans de l’inici de la prova.

Les persones inscrites que no hagin pogut 
presentar-se a la prova per causes alienes a la 
seva voluntat, i que acreditin documentalment 
aquesta circumstància, podran presentar-se 
a la convocatòria d’incidències que es farà el 
dia 15 de maig de 2008 en els centres que 
es determinin.

La sol·licitud d’admissió a la convocatòria 
d’incidències s’ha de presentar al centre on 
ha estat admès/admesa inicialment no més 
tard del dia 8 de maig de 2008.

La comissió avaluadora del centre on està 
inscrita la persona aspirant examinarà les sol-
licituds, determinarà si considera l’absència 
justificada i, no més tard del dia 14 de maig de 
2008, publicarà al tauler d’anuncis del centre 
la relació de persones aspirants admeses i 
excloses amb indicació del centre assignat on 
hauran d’anar a fer la prova. Aquesta relació 
també es podrà consultar a la pàgina web del 
Departament d’Educació http://www.gencat.
cat/educacio.

La comissió avaluadora del centre on ini-
cialment s’ha inscrit la persona aspirant farà 
arribar el seu expedient original a la comissió 
avaluadora del centre d’incidències assignada 
no més tard del dia 15 de maig de 2008. A 
partir d’aquest moment i amb la notificació 
prèvia a la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats, la 
persona aspirant passarà a estar inscrita a 
tots els efectes en la comissió avaluadora 
d’incidències.

12.2 Grau superior.
12.2.1 Convocatòria ordinària.
Es farà els dies 15 i 16 de maig de maig de 

2008 als centres docents que es determinen 
a l’annex 11.

Les persones que l’han de realitzar s’hau-
ran de presentar al centre els dos dies a les 
15.30 hores.

La part comuna de la prova començarà a 
les 16 hores del dia 15 de maig de 2008, i la 
part específica de la prova, a les 16 hores del 
dia 16 de maig de 2008.

El temps de realització serà de 4 hores per 
a la part comuna de la prova i de 3 hores per 
a la part específica de la prova.

La part comuna es desenvoluparà en dos 
blocs temporals de 2 hores de durada cadas-
cun. En el primer bloc es faran els exercicis 
corresponents a les matèries de llengua cata-
lana i de llengua castellana, i en el segon bloc 
els corresponents a llengua estrangera (anglès, 
francès o alemany) i matemàtiques. Entre amb-
dós hi haurà un descans de 30 minuts.

La part específica de la prova es desenvo-
luparà en un únic bloc temporal.

12.2.2 Convocatòria d’incidències.
El dia 26 de maig de 2008 en el centre 

assignat començarà a les 9.30 hores la part 
comuna de la prova i a les 16 hores la part 
específica. Les persones que l’han de realitzar 
s’hauran de presentar al centre 30 minuts 
abans de l’inici de la prova.

Les persones inscrites que no hagin pogut 
presentar-se a la prova per causes alienes a la 
seva voluntat i que acreditin documentalment 
aquesta circumstància, podran presentar-se 
a la convocatòria d’incidències que es farà el 
dia 26 de maig de 2008 en els centres que 
es determinin.

La sol·licitud d’admissió a la convocatòria 
d’incidències s’ha de presentar al centre on 
s’ha inscrit, no més tard del dia 19 de maig 
de 2008.

La comissió avaluadora del centre on està 
inscrita la persona aspirant examinarà les sol-
licituds, determinarà si considera l’absència 
justificada i no més tard del dia 21 de maig de 
2008, publicarà, al tauler d’anuncis del centre, 
la relació de persones aspirants admeses i 
excloses amb indicació del centre assignat 
on haurà d’anar a fer la prova. Aquesta 
relació es podrà consultar a la pàgina del 
Departament d’Educació http://www.gencat.
cat/educacio.

La comissió avaluadora on inicialment s’ha 
inscrit la persona farà arribar, a la comissió 
avaluadora del centre d’incidències assignada, 
l’expedient original dels aspirants no més tard 
del dia 23 de maig de 2008. A partir d’aquest 
moment i amb la notificació prèvia a la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats, la persona aspirant 
passarà a estar inscrita a tots els efectes en 
aquesta comissió avaluadora.

—13 Documentació i material a portar en el 
moment de la prova

13.1 Documentació.
El dia de la prova les persones aspirants 

hauran de portar:
a) Fotocòpia del document d’identitat o 

document equivalent d’identificació.
b) Fotocòpia del resguard d’inscripció a 

la prova.
c) Certificat de superació de la formació 

per a les proves d’accés, per a cicles for-
matius de grau mitjà i superior, autoritzada 
pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny (DOGC núm. 
4911, de 25.6.2007) per a la persona que en 
disposi i que lliurarà a la comissió avaluadora 
el primer dia de realització de la prova.

d) Certificat de superació del curs de prepa-
ració de la prova d’accés, per a cicles forma-
tius de grau superior, en un centre autoritzat 
pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1025/2007, de 3 d’abril, modificada 
per les resolucions EDU/2124/2007, de 3 de 
juliol, EDU/2094/2007, de 25 de setembre i 
EDU/2095/2007, de 25 de setembre, per a 
la persona que en disposi i que lliurarà a la 
comissió avaluadora el primer dia de realització 
de la prova.

La comissió avaluadora podrà comprovar la 
identitat dels aspirants i en el cas de detectar, 
en qualsevol moment del procés, l’incompli-
ment de qualsevol dels requisits, excloure’ls 
de la prova.

13.2 Material.
A partir del dia 14 d’abril de 2008, les 

persones aspirants hauran de consultar al 
tauler d’anuncis del centre on faran la prova 
el material específic que hauran de portar, si 
escau, el dia de la prova.

—14 Qualificació
14.1 Els exercicis es valoraran de 0 a 10 

punts i es considerarà superada la prova quan 
la mitjana dels resultats dels diferents exercicis 
sigui igual o superior a 5.

La comissió avaluadora valorarà per a 
cada persona, de manera global i en els 
termes que estableixen els articles 8 i 11 del 
Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel qual 
s’estableix l’ordenació general dels cicles de 
formació específica d’arts plàstiques i disseny 
de Catalunya i se’n regulen els requisits d’ac-
cés, les qualificacions obtingudes als diferents 
exercicis.

14.2 Per a qui disposi del certificat de 
superació de la formació per a les proves 
d’accés, per a cicles formatius de grau mitjà 
i superior, autoritzada pel Departament d’Edu-
cació en la Resolució EDU/1871/2007, de 15 
de juny (DOGC núm. 4911, de 25.6.2007) 
aquesta formació positiva es multiplicarà per 
0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda 
a la prova, sempre que l’aspirant hagi obtingut 
una qualificació igual o superior a 4.

14.3 Per a qui disposi del certificat 
de superació del curs de preparació de la 
prova d’accés, per a cicles formatius de 
grau superior, en un centre autoritzat pel 
Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1025/2007, de 3 d’abril, modificada 
per les resolucions EDU/2124/2007, de 3 de 
juliol, EDU/2094/2007, de 25 de setembre i 
EDU/2095/2007, de 25 de setembre, aquesta 
formació positiva es multiplicarà per 0,20 i 
s’afegirà a la puntuació total obtinguda a la 
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prova, sempre que l’aspirant hagi obtingut 
una qualificació igual o superior a 4.

—15 Reclamacions i recursos
15.1 Les reclamacions contra la quali-

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

L’endemà del darrer dia del termini de 
presentació de reclamacions, la comissió 
avaluadora es reunirà per examinar-les i re-
soldre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil 
següent. A aquest únic efecte, el dissabte 
no es considerarà dia hàbil. S’aixecarà l’acta 
corresponent de la reunió.

15.2 La persona interessada podrà reiterar 
la seva reclamació davant la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, per mitjà d’un escrit presentat 
al servei territorial corresponent a través de la 
direcció del centre, en el termini de deu dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació 
del resultat de les reclamacions.

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

Un cop informades per la Inspecció 
d’Educació, els serveis territorials trametran 
les reclamacions abans de deu dies a la 
Direcció General d’Ensenyaments Profes-
sionals, Artístics i Especialitzats amb tota 
la documentació i l’informe de la Inspecció 
d’Educació.

La Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats les 
resoldrà abans de 10 dies, amb notificació 
a la persona interessada i al centre on ha 
realitzat la prova.

—16 Certificacions
La comissió avaluadora expedirà un certificat 

per a cada persona aspirant declarada apta, 
on consti la qualificació final obtinguda, amb 
dos decimals, i el nom del cicle o cicles for-
matius de grau mitjà/superior d’arts plàstiques 
i disseny a què pot accedir.

La comissió avaluadora expedirà el certificat 
de superació de la part comuna de la prova, 
on consti la qualificació obtinguda, amb dos 
decimals.

La comissió avaluadora expedirà el certificat 
de superació de la part específica de la prova, 
on consti la qualificació obtinguda, amb dos 
decimals.

—17 Efectes de la prova d’accés a cicles 
formatius d’arts plàstiques i disseny

17.1 La superació de la prova d’accés 
a cicles formatius d’arts plàstiques i disseny 
només faculta per matricular-s’hi i no equival 
a la possessió de cap titulació acadèmica, 
ni a la superació de cap àrea de l’educació 
secundària obligatòria, ni de cap matèria de 
batxillerat.

17.1.1 Superar la prova d’accés a grau mitjà 
permet accedir a qualsevol cicle formatiu de 
grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

17.1.2 Superar la prova d’accés a grau su-
perior permet accedir a qualsevol cicle de grau 
mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny.

17.2 La superació de la part comuna de 
la prova d’accés per a aquelles persones 
que no disposen de requisits acadèmics 
té validesa per a convocatòries posteriors 
de proves d’accés a cicles formatius d’arts 
plàstiques i disseny.

17.2.1 Superar la part comuna de la 
prova d’accés a grau mitjà té validesa per a 
convocatòries posteriors de proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques 
i disseny.

17.2.2 Superar la part comuna de la prova 
d’accés a grau superior té validesa per a 
convocatòries posteriors de proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà o superior d’arts 
plàstiques i disseny.

17.3 La superació de la part específica de 
la prova d’accés té validesa per a convocatòries 
posteriors de proves d’accés a cicles formatius 
d’arts plàstiques i disseny.

17.3.1 Superar la part específica de la 
prova d’accés a grau mitjà té validesa per a 
convocatòries posteriors de proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques 
i disseny.

17.3.2 Superar la part específica de la pro-
va d’accés a grau superior té validesa per a 
convocatòries posteriors de proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà o superior d’arts 
plàstiques i disseny.

17.4 La superació de la part comuna de 
la prova d’accés permet accedir a cicles de 
formació professional o a modalitats esportives 
dels ensenyaments d’esport de règim especial 
o de formacions esportives sempre que, si 
és el cas, es compleixin la resta de requisits 
d’accés a aquests ensenyaments.

17.4.1 Superar la part comuna de la prova 
d’accés a grau mitjà permet l’accés a qualsevol 
cicle de grau mitjà de formació professional o a 
qualsevol modalitat esportiva de grau mitjà dels 
ensenyaments d’esport de règim especial i de 
les formacions esportives de nivell 1, sempre 
que es compleixin la resta de requisits d’accés 
a aquests ensenyaments.

17.4.2 Superar la part comuna de la prova 
d’accés a grau superior permet l’accés a 
qualsevol cicle de grau mitjà o superior de 
formació professional o a qualsevol modalitat 
esportiva de grau mitjà o superior dels ense-
nyaments d’esport de règim especial i a les 
formacions esportives de nivell 1 i 3, sempre 
que es compleixin la resta de requisits d’accés 
a aquests ensenyaments.

17.5 Superar la prova d’accés no sig-
nifica que es garanteixi ni adquireixi cap 
dret a una plaça escolar que, en tot cas, 
s’haurà de sol·licitar d’acord amb el que 
estableix la Resolució per la qual s’aproven 
les normes de preinscripció i matriculació 
als centres d’arts plàstiques i disseny per 
al curs 2008-2009.

17.6 La superació de la part comuna o 
de la totalitat de la prova d’accés té validesa 
permanent i per a tot l’Estat espanyol.

—18 Conservació de documentació i tra-
mesa de dades

Els centres on s’hagin constituït les co-
missions avaluadores de la prova d’accés 
conservaran tota la documentació generada 
durant el seu desenvolupament 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 totalitat de la prova 
o la part comuna s’hauran de conservar de 
manera permanent. En cas de reclamacions, 
caldrà conservar la documentació fins a la 
resolució del procés.

—19 Instruccions i mesures per al desenvo-
lupament de la prova d’accés

19.1 Els serveis territorials vetllaran i 
prendran les mesures adequades per a la 
correcta execució d’aquesta Resolució i 
nomenaran un inspector o una inspectora 
d’Educació, preferentment de l’àrea artística, 
per coordinar i vetllar pel correcte desenvolu-
pament del procés i la correcta interpretació 
de la normativa.

19.2 La Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats emetrà 
les instruccions necessàries per a l’aplicació 
d’aquesta Resolució i prepararà la informació 
relativa al desenvolupament de la prova.

—20 Convocatòria de proves d’accés al 
mes de setembre

Un cop finalitzada la convocatòria de juny i 
efectuada la matriculació als cicles formatius 
d’arts plàstiques i disseny, per a aquelles per-
sones que disposin de requisits acadèmics es 
realitzarà una segona convocatòria en el mes 
de setembre per a aquells cicles que tinguin 
places vacants.

El calendari, l’organització i els centres 
on es realitzaran aquestes proves es faran 
públics el 15 de juliol als taulers dels serveis 
territorials.

—21 Informació i calendari referent al des-
envolupament de la prova

Les persones inscrites podran consultar al 
tauler d’anuncis del centre on faran la prova o 
a la pàgina web del Departament d’Educació 
http://www.gencat.cat/educacio, la informació 
necessària per al seu desenvolupament.

El calendari de tot el procés és el se-
güent:

Sol·licitud d’exempció de la llengua catala-
na al Servei d’Ensenyament del Català de la 
Direcció General d’Innovació Educativa, fins 
al 3 de març.

Sol·licitud d’exempció de la part específica 
de la prova a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al 3 de març.

Sol·licitud d’adaptació de la prova a ne-
cessitats específiques a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, fins al 3 de març.

Inscripció telemàtica per realitzar les proves 
d’accés, 28 de febrer al 14 de març.

Consulta d’exempcions atorgades des de la 
Direcció General d’Ensenyaments Professio-
nals, Artístics i Especialitzats, 10 d’abril.

Material necessari per realitzar la part espe-
cífica de la prova, a partir del 14 d’abril.

Sol·licitud d’exempcions a la comissió ava-
luadora, 14-21 d’abril.

Presentació de la documentació personal 
de les persones aspirants a la comissió ava-
luadora, 14-21 d’abril.

Llista provisional de persones admeses 
i excloses per a realitzar la prova d’accés, 
24 d’abril.

Reclamació a la llista provisional de persones 
admeses i excloses per a realitzar la prova 
d’accés, 24-25 d’abril.
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Llista definitiva de persones admeses i 
excloses per realitzar la prova d’accés, 29 
d’abril.

Realització de la prova ordinària de grau 
mitjà, 7 i 8 de maig. Les persones aspirants 
s’han de presentar al centre a les 15.30 de 
la tarda. Cada dia la prova comença a les 16 
hores. El primer dia es realitza la part comuna 
de 4 hores de durada. El segon dia es realitza 
la part específica de 2 hores de durada.

Sol·licitud a la comissió avaluadora d’anar 
a la convocatòria d’incidències de grau mitjà, 
8 de maig.

Llista de persones admeses a la convocatò-
ria d’incidències de grau mitjà, 14 de maig.

Realització de la prova d’incidències de grau 
mitjà, 15 de maig. Les persones aspirants s’han 
de presentar al centre a les 9 del matí. La prova 
comença a les 9.30 hores i es realitza la part 
comuna de 4 hores de durada. A les 16 hores 
del mateix dia es realitza la part específica de 
2 hores de durada.

Qualificacions provisionals de grau mitjà, 
16 de maig.

Reclamació a les qualificacions provisionals 
de grau mitjà, 16-19 de maig.

Qualificacions definitives i lliurament de 
certificats de grau mitjà, 21 de maig.

Reclamació a les qualificacions definitives 
de grau mitjà, fins al 29 de maig.

Realització de la prova ordinària de grau su-
perior, 15 i 16 de maig. Les persones aspirants 
s’han de presentar al centre a les 15.30 de 
la tarda. Cada dia la prova comença a les 16 
hores. El primer dia es realitza la part comuna 
de 4 hores de durada. El segon dia es realitza 
la part específica de 3 hores de durada.

Sol·licitud a la comissió avaluadora d’anar a 
la convocatòria d’incidències de grau superior, 
19 de maig.

Llista de persones admeses a la convo-
catòria d’incidències de grau superior, 21 
de maig.

Realització de la prova d’incidències de grau 
superior, 26 de maig. Les persones aspirants 
s’han de presentar al centre a les 9 del matí. 
La prova comença a les 9.30 hores amb la part 
comuna de 4 hores de durada. A les 16 hores 
del mateix dia es realitza la part específica, de 
3 hores de durada.

Qualificacions provisionals de grau superior, 
28 de maig.

Reclamació a les qualificacions provisionals 
de grau superior, 28-29 de maig.

Qualificacions definitives i lliurament de 
certificats de grau superior, 2 de juny.

Reclamació a les qualificacions definitives 
de grau superior, fins al 10 de juny.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 20 de febrer de 2008

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

ANNEX 1

Relació dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny per famílies professionals

Famílies professionals Cicles formatius

Arts aplicades al mur Revestiments murals (GM)
 Arts aplicades al mur (GS)
 Mosaics (GS)

Arts aplicades a la indumentària Estilisme d’indumentària (GS)
 Modelisme d’indumentària (GS)

Arts aplicades de l’escultura Artesania en cuir (GM)
 Dauratge i policromia artístics (GM)
 Ebenisteria artística (GM)
 Forja artística (GM)
 Fosa artística i galvanoplàstia (GM)
 Talla artística en fusta (GM)
 Talla artística en pedra (GM)
 Arts aplicades de l’escultura (GS)

Arts aplicades al llibre Serigrafia artística (GM)
 Enquadernació artística (GS)
 Gravat i tècniques d’estampació (GS)

Art floral Floristeria (GM)
 Art floral (GS)

Ceràmica artística Decoració ceràmica (GM)
 Terrisseria (GM)
 Ceràmica artística (GS)

Disseny d’interiors Aparadorisme (GS)
 Arquitectura efímera (GS)
 Elements de jardí (GS)
 Moblament (GS)
 Projectes i direcció d’obres de decoració (GS)

Disseny gràfic Art final de disseny gràfic (GM)
 Autoedició (GM)
 Fotografia artística (GS)
 Gràfica publicitària (GS)
 Il·lustració (GS)

Disseny industrial Mobiliari (GS)
 Modelisme i maquetisme (GS)
 Modelisme industrial (GS)

Esmalts artístics Esmaltatge sobre metalls (GM)
 Esmalt artístic al foc sobre metalls (GS)

Joieria d’art Procediments de joieria artística (GM)
 Joieria artística (GS)

Tèxtils artístics Art tèxtil (GS)
 Estampacions i tintatges artístics (GS)
 Estilisme de teixits de calada (GS)

diferents tècniques, els més adequats a una 
proposta determinada.

4. Interpreta i representa gràficament formes 
mitjançant la geometria plana i descriptiva.

5. Analitza formes i imatges i n’identifica els 
trets visuals i estructurals.

6. Reconeix les tècniques de producció 
d’imatges i de formes bidimensionals i tridi-
mensionals.

7. Identifica les característiques del mis-
satge visual d’una imatge plàstica a partir de 
documents gràfics.

8. Planifica i segueix el procés de producció 
d’un missatge visual d’acord amb una intenció 
prefixada: recollida d’informació, maduració de 
la idea, esborranys, proves tècniques i mate-
rials, prototips, realització de l’obra definitiva i 
valoració del resultat.

B) Temaris i criteris d’avaluació de la part 
específica de la prova d’accés als cicles de 
formació específica de grau superior d’arts 
plàstiques i disseny per al curs 2008-2009:

ANNEX 2

A) Temari i criteris d’avaluació de la part 
específica de la prova d’accés als cicles de 
formació específica de grau mitjà d’arts plàs-
tiques i disseny per al curs 2008-2009:

EDUCACIó VISUAL I PLÀSTICA

a) Temari
1. Llenguatge visual i plàstic. La composició 

bidimensional. Comunicació visual.
2. Signes i codis. Missatges visuals i plàs-

tics. Manifestacions artístiques actuals.
3. Expressió graficoplàstica. Recursos 

plàstics. Tècniques d’expressió.
4. Sistemes de representació.

b) Criteris d’avaluació
1. Representa formes i espais simples de 

manera objectiva/subjectiva.
2. Realitza composicions bi i tridimensionals 

cercant solucions originals.
3. Selecciona i aplica d’entre els diferents 

recursos del llenguatge visual i plàstic i les 
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DIBUIX ARTíSTIC

a) Temari
1. Percepció i pensament visual.
1.1 Visió i percepció.
1.2 Ordre de selecció del procés visual.
2. Estructura de la forma plana.
2.1 El punt i la línia. Possibilitats d’ex-

pressió. Monocromia i policromia. Tècniques 
i materials.

2.2 Les formes geomètriques. El dibuix 
geomètric. Traçats bàsics.

3. Estructura de la forma tridimensional.
3.1 Percepció i representació del volum.
3.2 La llum i el volum.
3.3 La perspectiva.
3.4 La figura humana. Proporcions. El 

cànon de la figura humana.
4. El procés de composició i de realització.
4.1 Criteris d’ordenació de la imatge.
4.2 Processos de treball. Ordenació de 

les estructures fonamentals; encaix, fase de 
forma, fase d’acabat i anàlisi de detall.

5. Tècniques de dibuix.
5.1 Tècniques del dibuix amb clarobscur, 

carbonet, tinta xinesa, barres de sèpia, san-
guina, guixos i llapis.

5.2 Ombres. Procediments per a l’obtenció 
d’ombres. Diferents tècniques d’ombrejat.

b) Criteris d’avaluació
1. Realitza la lectura i interpretació d’imatges 

atenent l’espai-forma, semblança, proximitat, 
contacte, i altres aspectes.

2. Realitza composicions amb diferents 
tècniques i materials, amb tècniques mono-
cromàtiques i policromàtiques, utilitzant el punt 
i la línia com a elements expressius.

3. Realitza composicions volumètriques 
utilitzant la llum com a instrument per destacar 
els volums.

4. Realitza composicions volumètriques 
senzilles a mà alçada, utilitzant sistemes de 
perspectiva.

5. Realitza composicions volumètriques en 
les quals representa la figura humana de forma 
proporcionada, i correctament relacionada 
amb objectes.

6. Aplica els criteris d’ordenació d’una 
imatge: simetria, asimetria, associacions de 
semblança o igualtat formal i cromàtica.

7. Realitza composicions utilitzant el pro-
cés de treball: encaixat, fase de forma i fase 
d’acabat.

8. Realitza composicions aplicant correcta-
ment les diferents tècniques del dibuix: barres 
de sèpia, sanguina, guixos i llapis.

9. Realitza composicions volumètriques 
representant les ombres pròpies i projectades 
dels volums i aplicant les diferents tècniques 
d’ombrejat.

DIBUIX TèCNIC

a) Temari
1. Dibuix geomètric. Elements geomè-

trics. Traçat de perpendiculars i paral·leles. 
Angles. Operacions amb angles. Triangles: 
classes i construcció. Quadrilàters: classes 
i construcció. Circumferències i tangències: 
posició relativa i traçat. Polígons: classes i 
construcció. Corbes geomètriques: classes i 
construcció. Formes geomètriques tridimensi-
onals: políedres, cossos radials i de revolució, 
construcció i seccions.

2. Relacions geomètriques. Igualtat, equiva-
lència, semblança i proporcionalitat: concepte, 

procediments de traçat i construcció. Escales: 
aplicació, classes, mètodes per a dibuixar a 
escala, elecció de l’escala. Simetries: concepte, 
tipus i procediments.

3. Projecció dièdrica: Denominació, ob-
tenció i disposició de les vistes a partir de 
l’alçat. Correspondència entre mesures i 
vistes. Sistemes de disposició de les vistes. 
Procediments d’execució.

4. Projecció axonomètrica: Eixos i plans 
del sistema. Línies de fuga. Procediments 
d’execució.

5. Talls i seccions. Objectiu i aplicacions. 
Tipus. Pla del tall. Pla de projecció. Normes i pro-
cediments de realització del talls i seccions.

6. Croquisació. Objectiu i aplicacions. 
Proporcionalitat entre les vistes i els elements 
que el componen. Dades que ha de contenir 
el croquis. Procediment d’elaboració.

7. Normalització. Concepte i objectiu. For-
mats i línies normalitzades. Acotacions: principis, 
classificació de cotes, elements emprats en 
l’acotació, sistemes d’acotació, acotació de 
peces segons formes i dimensions. Represen-
tació simbòlica i representació esquemàtica. 
Simbologia industrial i arquitectònica bàsica.

b) Criteris d’avaluació
1. Representa gràficament diferents ele-

ments geomètrics emprant les propietats i 
lleis geomètriques.

2. Representa gràficament formes, espais 
i objectes emprant les conceptualitzacions 
de la geometria i les normes, simbologia i 
convencions establertes.

3. Transfereix elements, formes, espais i 
objectes de la bidimensió a la tridimensió i 
de la tridimensió a la bidimensió, emprant 
els sistemes de representació i les escales 
adequades.

4. Representa gràficament en un determinat 
sistema de representació una forma i/o un 
espai representat en un altre.

5. Desenvolupa en el pla, cossos geomè-
trics, a partir de la tridimensió.

6. Construeix gràficament cossos geomè-
trics a partir del seu desenvolupament.

7. Croquisa i acota referents d’àmbit indus-
trial i/o arquitectònic.

8. Identifica les propietats i lleis geomètri-
ques de diferents elements geomètrics a partir 
de la seva representació gràfica.

9. Identifica les formes i estructures geomè-
triques d’un objecte real o d’una representació 
gràfica.

10. Identifica les relacions bàsiques de 
pertinença, d’incidència, mètriques i projectives 
entre formes geomètriques.

11. Interpreta la simbologia i normalització 
continguda en una representació gràfica.

12. Identifica, en una representació gràfica, 
els elements i les relacions de les formes 
geomètriques representades i el procés de 
construcció.

IMATGE

a) Temari
1. Breu notícia històrica.
1.1 La fotografia.
1.1.1 Antecedents històrics.
1.1.2 Els primers inventors i tècniques 

desenvolupades.
1.1.3 Avenços de finals del segle XIX.
1.1.4 Tècniques i experimentacions del 

segle XX.

1.2 El cinema.
1.2.1 Antecedents històrics.
1.2.2 Artefactes precursors del cinema-

tògraf.
1.2.3 La indústria del cinema de primers 

de segle XX.
1.2.4 Mestres del cine mut.
1.2.5 Inicis del cinema sonor.
1.2.6 El cinema d’animació.
1.2.7 Tendències dels anys 40 i 50.
1.2.8 El cinema de la segona meitat del 

segle XX.
2. Llenguatge de la imatge.
2.1 Percepció de forma, color i movi-

ment.
2.1.1 Percepció de la llum.
2.1.2 La longitud d’ona: percepció del 

color.
2.1.3 Color. Síntesi additiva i substractiva.
2.1.4 El simbolisme del color.
2.1.5 To, saturació, lluminància.
2.1.6 El contrast.
2.1.7 Il·luminació objectiva i subjectiva.
2.1.8 Percepció de la forma.
2.1.9 Imatge i realitat.
2.1.10 Figura i fons.
2.2 Expressió i contingut visual. Funcions 

comunicatives de la imatge.
2.3 Elements d’una composició equili-

brada.
2.4 Enquadrament, planificació i punt 

de vista.
2.5 Lectura connotativa i denotativa d’una 

imatge.
2.6 Centres d’interès.
2.7 Gèneres fotogràfics.
2.8 La imatge en la publicitat.
2.9 Recursos narratius i signes de puntu-

ació de la imatge en moviment.
3. Tècniques de la imatge.
3.1 Imatge fixa.
3.1.1 Coneixements bàsics del treball amb 

fotografia digital.
3.1.2 Coneixements bàsics del treball amb 

fotografia al laboratori de blanc i negre.
3.1.3 Càmeres fotogràfiques.
3.1.3.1 Les càmeres convencionals.
3.1.3.2 Les càmeres digitals.
3.1.4 Objectius.
3.1.4.1 Lents. Distància i pla focal.
3.1.4.2 Diafragma i velocitat d’obturació.
3.1.5 Pel·lícules negatives en blanc i 

negre.
3.1.6 Temperatura de color de la llum.
3.1.6.1 La il·luminació natural: la llum 

solar.
3.1.6.2 Il·luminació artificial.
3.2 Imatge en moviment.
3.3 Coneixements bàsics de les tècniques 

del cinema i el vídeo. Entorns analògic i digi-
tal. Utillatges, suports, espais, processos de 
producció, reproducció i transmissió.

3.3.1 Els moviments de la càmera.
3.3.2 Tècniques bàsiques d’animació d’ele-

ments bidimensionals.
3.3.3 Fases de producció d’un audiovi-

sual.
3.3.4 L’ordre narratiu.
3.3.5 El guió.
3.3.6 El guió il·lustrat (storyboard).
3.3.7 El temps en la representació: el 

ritme.
3.3.8 Els signes de puntuació.
3.3.9 L’el·lipsi cinematogràfica.
3.3.10 Enllaços de plans.
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3.3.11 Sistemes de muntatge.
3.4 Dispositius i eines multimèdia.
3.5 Característiques i recursos de la 

informàtica gràfica i de l’animació amb or-
dinador.

4. Creativitat i producció.
4.1 De la idea a l’esbós en la imatge.
4.2 Processos d’elaboració d’una imatge 

fixa, o en moviment.

b) Criteris d’avaluació
1. Interpreta imatges fixes amb certa 

profunditat, fins obtenir els elements del 
llenguatge, relacions entre els elements, 
valors expressius i valors semàntics, seguint 
procediments sistemàtics de lectura i inter-
pretació d’imatges.

2. Relaciona els objectius i finalitats concre-
tes dels missatges gràfics publicitaris amb les 
seves característiques i estructura.

3. Interpreta les funcions comunicatives 
específiques de les imatges fixes publicitàries, 
seguint procediments sistemàtics d’anàlisi, a 
partir de missatges publicitaris publicats en 
mitjans de comunicació.

4. Identifica tècniques i processos per a 
la captació i generació d’imatges, a partir de 
l’anàlisi de productes visuals.

5. Relaciona els orígens, fonaments i evo-
lució tècnica de les tecnologies de la imatge: 
fotografia, cinema, vídeo i informàtica amb el 
context històric, social i artístic on s’han produït, 
a partir de l’anàlisi de textos o de productes 
visuals de diferents èpoques.

6. Valora l’adequació de diferents alternati-
ves tecnològiques per a realitzar un producte 
visual amb unes condicions comunicatives 
determinades.

7. Realitza l’esquema compositiu d’una fo-
tografia, a partir d’especificacions del producte 
que s’ha d’obtenir.

8. Confecciona un petit guió de rodatge, 
amb tècniques cinematogràfiques o de 
vídeo, que inclogui les indicacions de plans 
que s’utilitzaran, els moviments de càmera 
o càmeres, el punt de vista, l’escenari i els 
personatges, si n’hi ha, a partir de docu-
mentació verbal o gràfica del producte que 
s’ha d’obtenir.

VOLUM

a) Temari
1. Percepció visual, tàctil i motriu.
2. Nocions topològiques, projectives i 

mètriques.
3. Llenguatge plàstic tridimensional.
3.1 Elements bàsics del llenguatge plàstic 

tridimensional.
Cossos i espais. Buit i ple. Elements i formes 

geomètriques. Les coordenades espacials. 
L’escala. Nexes i sintaxi d’elements: les 
estructures bi i tridimensionals. Composició 
tridimensional. Modulacions.

3.2 Metodologies de creació en l’espai.
El projecte en l’espai. El disseny de la forma 

tridimensional. La representació i la presenta-
ció. La narració. Els referents en la producció 
tridimensional. Sistemes constructius, de 
disposició, reproductius i discursius. El procés 
en la creació plàstica tridimensional. L’actuació 
directa sobre la matèria i en l’espai. L’atzar i 
el joc en el procés de creació.

3.3 Factors comunicatius.
La funció i la significació en les produccions 

tridimensionals

Manifestacions plàstiques tridimensionals.
Els objectes funcionals i les obres artístiques. 

L’escultura i l’arquitectura. L’obra i el seu context. 
Tècniques, materials, estris i voluntat expressiva. 
Projecte i resultat. El procés com a obra.

b) Criteris d’avaluació
1. Estableix relacions correctes i/o expres-

sives amb la proporcionalitat i l’escala del 
cos humà.

2. Experimenta alternatives de configuració 
tridimensional, d’ordenació de formes i interre-
lació buit/ple, de materialització, i descobreix 
les possibilitats expressives i comunicatives.

3. Realitza composicions tridimensionals en 
baixa tecnologia emprant tècniques d’addicció, 
substracció i/o pressió, sobre materials rígids 
o tous, amb acabats suficients que permetin 
interpretar els resultats amb correcció.

4. Realitza composicions tridimensionals 
en baixa tecnologia, plàsticament expressives, 
equilibrades i originals, amb l’organització i 
descomposició de formes lineals, laminars i 
volumètriques, i amb ús de tècniques i acabats 
suficients que permetin interpretar els resultats 
amb correcció.

5. Representa tridimensionalment formes de 
l’entorn quotidià amb diferent grau de realisme 
o d’esquematització.

6. Construeix modulacions, de poca com-
plexitat, que permeten estructurar l’espai de 
manera lògica, racional i variable, aplicant 
tècniques de repetició i d’ordenació.

7. Identifica diferents sistemes elementals 
de reproducció manual, mecànica, informàtica 
i industrial de la forma tridimensional i valorar, 
mitjançant l’experimentació i/o la reflexió, 
les aplicacions i les aportacions expressives 
d’aquests sistemes.

8. Selecciona d’entre les diferents meto-
dologies processals, tècniques i materials i 
tractaments cromàtics, els més adients per a 
l’elaboració d’una determinada proposta i per 
a l’expressió personal.

9. Analitza i valorar els aspectes tècnics, 
informatius, artístics i culturals de les manifes-
tacions plàstiques tridimensionals, i conèixer 
i aprecia les obres d’escultura, arquitectura, i 
altres manifestacions tridimensionals.

10. Distingeix les aplicacions pràctiques o 
estètiques de les manifestacions plàstiques 
tridimensionals quotidianes, i identifica les 
característiques més notables de la seva confi-
guració i que determinen la funció principal.

11. Planifica i segueix, d’una manera activa i 
responsable, processos de treball d’acord amb 
una intenció o proposta prefixada, tot desen-
volupant conscientment les fases necessàries: 
recollida d’informació, maduració de la idea, 
esborranys, proves tècniques i de materials, 
prototips, realització de l’obra definitiva, si escau, 
i valoració de resultats i processos.

ANNEX 3

Sol·licitud d’exempció de l’àmbit cientificotec-
nològic de la prova d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral/per experiència en voluntariat/
experiència esportiva o per acreditar la condició 
d’esportista d’alt nivell/d’alt rendiment

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 

(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

Que tinc experiència laboral mínima d’un any 
a jornada completa, o el temps proporcional 
en cas de jornada reduïda. Per tal d’acreditar 
aquesta experiència, adjunto a la sol·licitud els 
documents següents:

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

b) Original de l’informe de vida laboral de 
la Tresoreria General de la Seguretat Social on 
figuri la persona interessada en situació d’alta 
en el Sistema de la Seguretat Social un total de 
temps efectiu igual o superior a un any.

Que tinc experiència reconeguda en tas-
ques de voluntariat o experiència esportiva o 
que tinc reconeguda la condició d’esportista 
d’alt nivell o alt rendiment, segons estableix 
el Reial decret 971/2007 de 13 de juliol (BOE 
núm. 177, de 25.7.2007). Per tal d’acreditar 
aquesta experiència, adjunto a la sol·licitud els 
documents següents:

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

b1) Certificat de l’entitat amb finalitats d’ac-
tivitats socioculturals, socioeducatives o del 
lleure on consti el número d’identificació fiscal 
de l’entitat legalment constituïda, les activitats 
realitzades i el temps de dedicació, que justi-
fiqui un mínim equivalent a un any a jornada 
completa en tasques de voluntariat o el temps 
proporcional en cas de jornada reduïda.

b2) Certificat on consti el número d’identifica-
ció fiscal de l’entitat legalment constituïda, les 
activitats realitzades i el temps de dedicació, 
que justifiquin un mínim equivalent a un any de 
jornada completa en l’entrenament o direcció 
d’equips esportius o altres activitats relaciona-
des (tasques complementàries com les com-
peticions, planificació i programació) o el temps 
proporcional en cas de jornada reduïda.

b3) Certificat acreditatiu de la condició 
d’esportista d’alt nivell o alt rendiment (certificat 
original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de l’àmbit cientificotecno-
lògic de la prova d’accés al/s cicle/s formatiu/s 
de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
(Centre on es farà la prova)
(Adreça)
(Codi) (Població)

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud serà del dia 
14 al 21 d’abril de 2008 en el centre on es 
realitzarà la prova.

ANNEX 4

Sol·licitud d’exempció de la part comuna de 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà/superior d’arts plàstiques i disseny

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),
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Exposo:

1. Que he superat (marqueu el que calgui):
a) La prova d’accés a la universitat per a 

majors de 25 anys.
b) La prova d’accés a cicles formatius de 

grau mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny, 
de formació professional, d’ensenyaments 
d’esports de grau mitjà/superior o de formació 
esportiva de nivell 1 o 3 (accés a grau mitjà).

c) La prova d’accés a cicles formatius de 
grau superior d’arts plàstiques i disseny, de 
formació professional, d’ensenyaments d’es-
ports de grau superior o de formació esportiva 
de nivell 3 (accés a grau superior).

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Certificat acreditatiu d’haver superat la 
prova d’accés corresponent (certificat original 
o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part comuna de 
la prova d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà/superior.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
(Centre on es farà la prova)
(Adreça)
(Codi) (Població)

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud serà del dia 
14 al 21 d’abril de 2008 en el centre on es 
realitzarà la prova.

ANNEX 5

Sol·licitud d’exempció de la part específica 
de la prova d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència laboral que es cor-
respon amb el cicle formatiu que vull cursar:

a) Mínim d’un any d’experiència laboral, a 
jornada completa, o el temps proporcional en 
cas de jornada reduïda, amb una categoria 
professional igual o superior a la qual corres-
pon al cicle formatiu de grau mitjà reconeguda 
oficialment (grup de cotització).

b) Mínim de tres anys d’experiència laboral 
a jornada completa, o el temps proporcional 
en cas de jornada reduïda, si la categoria 
reconeguda oficialment (grup de cotització) 
és inferior.

c) Experiència laboral en diverses cate-
gories professionals equivalent a les dues 
anteriors (tingueu en compte que tres dies 
de la categoria inferior equivalen a un dia de 
la categoria superior).

Que, per tal d’acreditar aquesta experi-
ència, adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Informe de vida laboral, original i actua-
litzat, expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o Mutualitat Laboral, o full de 
serveis o certificat de l’Administració correspo-
nent (en el cas de persones funcionàries).

c) Certificat d’empresa o empreses, on 
consta, de forma detallada, les tasques o acti-
vitats que he fet, relacionades amb el/s cicle/s 
formatiu/s pels quals demano l’exempció.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la 
prova d’accés, al/s cicle/s formatiu/s de grau 
mitjà següent/s: (indiqueu el nom del/s cicle/s 
pel/s qual/s us presentareu a la prova)

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 6

Sol·licitud d’exempció de la part específica de 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
superior d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència laboral que es 
correspon amb el cicle formatiu que vull 
cursar:

a) Mínim d’un any d’experiència laboral, a 
jornada completa, o el temps proporcional en 
cas de jornada reduïda, amb una categoria 
professional igual o superior a la qual correspon 
al cicle formatiu de grau superior, reconeguda 
oficialment (grup de cotització).

b) Mínim de tres anys d’experiència laboral a 
jornada completa, o el temps proporcional en cas 
de jornada reduïda, si la categoria reconeguda 
oficialment (grup de cotització) és inferior.

c) Experiència laboral en diverses cate-
gories professionals equivalent a les dues 
anteriors (tingueu en compte que tres dies 
de la categoria inferior equivalen a un dia de 
la categoria superior).

Que, per tal d’acreditar aquesta experi-
ència, adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Informe de vida laboral, original i actua-
litzat, expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o Mutualitat Laboral, o full de 
serveis o certificat de l’administració correspo-
nent (en el cas de persones funcionàries).

c) Certificat d’empresa o empreses, on 
consta, de forma detallada, les tasques o acti-
vitats que he fet, relacionades amb el/s cicle/s 
formatiu/s pels quals demano l’exempció.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la 
prova d’accés, al/s cicle/s formatiu/s de grau 
superior següent/s: (indiqueu el nom del/s cicle/
s pel/s qual/s us presentareu a la prova)

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 7

Sol·licitud d’exempció de la part específica de 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà/superior d’arts plàstiques i disseny per 
disposar de determinats títols

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

Que disposo del títol de:
a) Batxiller de modalitat d’arts o l’artístic 

experimental. Batxillerat d’altra modalitat 
si s’han cursat tres d’aquestes matèries: 
dibuix tècnic, dibuix artístic, imatge, volum, 
fonaments de disseny, tècniques d’expressió 
graficoplàstica.

b) Tècnic/a o tècnic/a superior de formació 
professional d’una família equivalent a efectes 
de la prova d’accés, d’acord amb la taula 
següent, (accés a grau mitjà):

c) Tècnic/a superior de formació professi-
onal d’una família equivalent a efectes de la 
prova d’accés, d’acord amb la taula següent, 
(accés a grau superior):

Equivalència entre famílies de cicles de formació professionals i d’arts plàstiques i disseny,  
només a efectes de la prova d’accés

Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional

Arts aplicades del llibre Arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària Tèxtil, confecció i pell, Imatge personal

Ceràmica artística Vidre i ceràmica



Full de disposicions i actes administratius

5460

d) Graduat/ada en alguna de les especia-
litats del Pla d’estudis del 1963.

e) Superior d’arts plàstiques, de disseny, de 
conservació i restauració de béns culturals, o 
n’hagi superat la prova d’accés.

f) Superior d’art dramàtic en l’especialitat 
d’escenografia.

g) Enginyeria tècnica en disseny industrial.
h) Llicenciatura de belles arts, o n’hagi 

superat la prova d’accés.
i) Arquitectura.
2. Que adjunto a la sol·licitud els documents 

següents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identi-

ficació equivalent.
b) Titulació o certificació acreditativa (ti-

tulació o certificació original o fotocòpia 
compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la 
prova d’accés al/s cicle/s formatiu/s de grau 
mitjà/superior.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
(Centre on es farà la prova)
(Adreça)
(Codi) (Població)

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud serà del dia 
14 al 21 d’abril de 2008 en el centre on es 
realitzarà la prova.

ANNEX 8

Sol·licitud d’exempció de la part específica de 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà/superior d’arts plàstiques i disseny per 
disposar d’una titulació universitària homolo-
gada/pròpia relacionada amb els continguts 
del cicle al qual es vol accedir

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que disposo de la següent titulació 
universitària i que dins del seu currículum 
he cursat un mínim de 18 crèdits relacionats 
directament amb els continguts del cicle al 
qual vull accedir.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Titulació amb l’expedient acadèmic o 
certificació acreditativa on constin el nom de 
les assignatures i el nombre de crèdits realit-

zats (titulació o certificació original o fotocòpia 
compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de 
la prova d’accés, al/s cicle/s formatiu/s de 
grau mitjà/superior següent/s: (indiqueu el 
nom del/s cicle/s pel/s qual/s us presentareu 
a la prova)

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 9

Sol·licitud d’exempció total de la prova d’accés 
als cicles formatius de grau mitjà/superior d’arts 
plàstiques i disseny per complir simultàniament 
algun requisit d’exempció de la part comuna i 
algun de la part específica

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que d’entre els requisits reconeguts 
per a l’exempció de la part comuna de grau 
mitjà/superior d’arts plàstiques i disseny puc 
acreditar el següent (indiqueu el que calgui)

2. Que d’entre els requisits reconeguts per 
a l’exempció de la part específica de grau 
mitjà/superior d’arts plàstiques i disseny puc 
acreditar el següent (indiqueu el que calgui)

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

Fotocòpia del document nacional d’identitat 
o document d’identificació equivalent.

Certificats que acrediten els requisits de les 
exempcions.

Per això,

Demano:
Quedar exempt/a de la prova d’accés al/s 

cicle/s formatiu/s de grau mitjà/superior (indi-
queu el nom del cicle formatiu).

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

ANNEX 10

Sol·licitud de reconeixement de necessitats 
específiques a efectes de la prova d’accés als 
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI o document d’identi-
ficació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a la prova d’accés 
als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 
(indiqueu el nom del cicle formatiu de grau 
mitjà o de grau superior).

2. Que tinc una disminució legalment reco-
neguda o suficientment acreditada.

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Documentació justificativa de les causes 
que motiven la petició:

Certificat del CAD (Centre d’Atenció a 
Persones amb Disminució) del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que informi del 
grau de discapacitat reconeguda o document 
equivalent. Caldrà aportar també, si s’escau, 
un certificat emès per l’organisme acreditat 
corresponent, que informi de les caracte-
rístiques de la discapacitat o trastorn que 
pateix la persona aspirant, juntament amb 
la proposta de recursos addicionals que es 
considerin adequats.

c) Documentació justificativa de modifica-
cions i adaptacions curriculars, autoritzades 
pel Departament d’Educació, que hagi tingut 
en els últims estudis cursats en el sistema 
educatiu, si s’escau.

Per això,

Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en 

compte a l’hora de fer la prova.
(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 11

Relació de centres públics on es realitzarà la 
prova d’accés a cicles de formació específica 
de grau mitjà/superior d’arts plàstiques i dis-
seny per al curs 2008-2009 per a persones 
amb requisits acadèmics i sense

Amposta, Escola d’Art Esardi, Racó del 
Castell, 2, tel. 977 703 474

Badalona, Escola d’Art i Superior de Dis-
seny Pau Gargallo, Parc Serentill, s/n, tel. 
933 997 652

Barcelona, Escola d’Art Massana, Hospital, 
56, tel. 934 422 000

Barcelona, Escola d’Art del Treball, Comte 
d’Urgell, 187, tel. 933 219 066

Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional

Disseny d’interiors Edificació i obra civil

Disseny gràfic Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so

Disseny industrial Fabricació mecànica; Fusta i moble

Tèxtils artístics Tèxtil, confecció i pell
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Barcelona, Escola d’Art i Superior de Dis-
seny Llotja, Ciutat de Balaguer, 17, tel. 934 
181 720

Barcelona, Escola d’Art i Superior de Disseny 
Deià, Deià, 28-38, tel. 933 546 073

Gironella, Escola d’Art del Berguedà, Sant 
Joan Baptista de la Salle, 4, tel. 938 251 400

Igualada, Escola d’Art d’Igualada, avinguda 
Barcelona, 105-107, tel. 938 055 262

L’Hospitalet de Llobregat, Escola d’Art i 
Superior de Disseny Josep Serra i Abella, 
Jerusalem, 2B, tel. 933 366 810

La garriga, Escola d’Art de la Garriga, Ne-
gociant, 79, tel. 938 605 990

Lleida, Escola d’Art de Lleida, Cavallers, 15 
(Edifici el Roser), tel. 973 700 362

Manresa, Escola d’Art de Manresa, carretera 
de Vic, 16/ Infants, 2-6, tel. 938 726 369

Móra la Nova, Escola d’Art de Móra la 
Nova, avinguda Lluís Companys, 17, tel. 977 
400 523

Olot, Escola d’Art i Superior de Dis-
seny d’Olot, Pare Antoni Soler, 1-3, tel. 
972262403

Reus, Escola d’Art de Reus, passeig Boca 
de la Mina, 35-39, 977 318 750

Rubí, Escola d’Art EDRA, Joaquim Blume, 
28, tel. 935 887 702

Sabadell, Escola d’Art Illa, Manso, 2, tel. 
937 114 805

Sant Cugat del Vallès, Escola d’Art de Sant 
Cugat del Vallès, Cánovas del Castillo, 50, tel. 
936 741 310

Tarragona, Escola d’Art de Tarragona, 
carretera de Valls, s/n, Zona Educacional, tel. 
977 211 253

Tàrrega, Escola d’Art i Superior de Disseny 
Ondara, plaça Centenari, s/n, tel. 973 310 
486

Terrassa, Escola d’Art de Terrassa, Colom, 
114, tel. 937 850 070

Vic, Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic, rambla Sant Domènec, 24, tel. 938 
854 851

Vilafranca del Penedès, Escola d’Art Arsenal, 
Font, 43, 938 921 362

Vilanova i la Geltrú, Escola d’Art de Vilanova 
i la Geltrú, plaça de les Casernes, s/n, tel. 
938 932 846
(08.051.118)

RESOLUCIÓ EDU/509/2008, de 22 de febrer, 
per la qual es convoca la prova específica 
d’accés als cicles de formació específica de 
grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques 
i disseny corresponents a l’any 2008 per als 
centres de titularitat privada, i se’n defineix el 
procediment d’execució.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació, situa els ensenyaments de grau mitjà i de 
grau superior d’arts plàstiques i disseny entre els 
ensenyaments artístics, i a l’article 52 estableix, 
com a condició per accedir-hi, la superació de 
la prova específica d’accés, regulada per les 
administracions educatives.

El Decret 304/1995, de 7 de novembre, 
pel qual s’estableix l’ordenació general dels 
cicles de formació específica d’arts plàstiques i 
disseny a Catalunya i se’n regulen els requisits 
d’accés, determina la titulació acadèmica ne-
cessària per poder accedir-hi, prèvia superació 
d’una prova específica d’accés.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Convocar la prova específica d’accés als 

cicles de formació específica d’arts plàstiques i 
disseny de grau mitjà i de grau superior que es 
realitza als centres de titularitat privada, la qual 
hauran de realitzar les persones, amb requisits 
acadèmics, que vulguin accedir als cicles d’arts 
plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau 
superior que figuren a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució, que s’imparteixen als centres que 
figuren a l’annex 8 d’aquesta Resolució.

—2 Requisits d’accés per a aquesta con-
vocatòria

2.1 Grau mitjà.
Per accedir a un cicle de formació específica 

de grau mitjà calen dos requisits:
a) Tenir el títol de graduat/ada d’educació 

secundària o d’estudis declarats equivalents 
a efectes de l’accés a aquests ensenyaments: 
tècnic/a d’arts plàstiques i disseny, tècnic/a 
auxiliar o tècnic/a de formació professional; tres 
cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics 
del Pla d’estudis de 1963 o el segon curs del Pla 
experimental; dos cursos de BUP. Les persones 
que estiguin cursant l’últim curs d’educació 
secundària obligatòria i encara no disposin de 
les qualificacions corresponents es podran ins-
criure a la prova i presentar-s’hi. Posteriorment, 
durant el procés de matrícula al centre, hauran 
d’acreditar la titulació acadèmica.

b) Superar la part específica de la prova 
d’accés.

2.2 Grau superior.
Per accedir a un cicle de formació específica 

de grau superior calen dos requisits:
a) Tenir el títol de batxiller o d’estudis 

declarats equivalents a efectes de l’accés 
a aquests ensenyaments: tècnic/a superior 
d’arts plàstiques i disseny, tècnic/a especialista 
o tècnic/a superior de formació professional; 
graduat/ada d’arts aplicades i oficis artístics 
del Pla de 1963 o del Pla experimental; curs 
d’orientació universitària (COU) o preuniversi-
tari. Les persones que estiguin cursant l’últim 
curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o de 
batxillerat i encara no disposin de les quali-
ficacions corresponents es podran inscriure 
a la prova i presentar-s’hi. Posteriorment, 
durant el procés de matrícula al centre, hauran 
d’acreditar la titulació acadèmica.

b) Superar la part específica de la prova 
d’accés.

—3 Objectiu
L’objectiu és acreditar les aptituds i els 

coneixements artístics necessaris per cursar 
amb profit aquests ensenyaments.

—4 Contingut
4.1 Grau mitjà.
La part específica de la prova consta d’un 

exercici relacionat amb l’àrea d’educació 

visual i plàstica de l’ensenyament secundari 
obligatori.

A l’annex 2.A) es detallen el temari i els 
criteris d’avaluació sobre els quals versarà 
l’exercici.

4.2 Grau superior.
La part específica de la prova consta d’un 

exercici de cadascuna de les dues matèries de 
la modalitat d’arts de batxillerat que l’aspirant 
pot triar entre les següents: dibuix artístic, 
dibuix tècnic, imatge i volum.

A l’annex 2.B) es detallen els temaris i els 
criteris d’avaluació sobre els quals versaran 
els exercicis.

—5 Elaboració de la prova
La part específica de la prova d’accés als 

cicles de formació específica l’elaboren els 
centres on es realitzen les proves, seguint els 
criteris establerts des de la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats.

—6 Sol·licitud d’exempcions a la prova 
d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques 
i disseny

6.1 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral relacionada directament 
amb les competències professionals del cicle 
a què es vol accedir.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, fins 
al dia 3 de març de 2008, mitjançant el model 
que es detalla a l’annex 3 d’aquesta Resolució i 
adjuntant els documents que ho justifiquen.

6.2 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
superior d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral relacionada directament 
amb les competències professionals del cicle 
a què es vol accedir.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al dia 3 de març de 2008, mitjançant el 
model que es detalla a l’annex 4 d’aquesta 
Resolució i adjuntant els documents que ho 
justifiquen.

6.3 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés a grau mitjà o a grau superior. 
Per a qui disposi del títol de:

a) Batxiller de modalitat d’arts o l’artístic 
experimental. Batxiller d’una altra modalitat 
si s’han cursat tres d’aquestes matèries: 
dibuix tècnic, dibuix artístic, imatge, volum, 
fonaments de disseny, tècniques d’expressió 
graficoplàstica.

b) Tècnic/a o tècnic/a superior de formació 
professional d’una família equivalent a efectes 
de la prova d’accés (accés a grau mitjà).

c) Tècnic/a superior de formació professi-
onal d’una família equivalent a efectes de la 
prova d’accés (accés a grau superior).

Equivalència entre famílies de cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, 
només a efectes de la prova d’accés:

Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional

Arts aplicades del llibre Arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal
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d) Graduat/ada en alguna de les especia-
litats del Pla d’estudis de 1963.

e) Superior d’arts plàstiques, de disseny, de 
conservació i restauració de béns culturals, o 
n’hagi superat la prova d’accés.

f) Superior d’art dramàtic en l’especialitat 
d’escenografia.

g) Enginyeria tècnica en disseny industrial.
h) Llicenciatura de belles arts, o n’hagi 

superat la prova d’accés.
i) Arquitectura.
Sol·licitud: al centre on es farà la prova, del 

14 al 21 d’abril de 2008, mitjançant el model 
de l’annex 5 d’aquesta Resolució; cal adjuntar 
els documents que ho justifiquen.

6.4 Exempció de la part específica de la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny per 
disposar d’una titulació universitària homologa-
da/pròpia, sempre que s’hagin cursat un mínim 
de 18 crèdits relacionats directament amb els 
continguts del cicle al qual es vol accedir.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al dia 3 de març de 2008, mitjançant el 
model de l’annex 6 d’aquesta Resolució; cal 
adjuntar els documents que ho justifiquen.

6.5 En la documentació presentada per 
sol·licitar els diferents supòsits d’exempció 
que figuren en aquest punt ha de constar-hi 
la qualificació obtinguda; en el cas que no hi 
consti, es considerarà la qualificació de 5.

—7 Sol·licituds per a l’adequació de la prova 
per a persones amb necessitats educatives 
especials

Les persones aspirants amb necessitats 
específiques derivades de discapacitats fí-
siques, psíquiques o sensorials que tinguin 
la declaració legal de disminució o puguin 
acreditar-la de manera suficient podran sol-
licitar l’adaptació de la prova i/o els recursos 
addicionals necessaris per desenvolupar-la.

Sol·licitud: a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al dia 3 de març de 2008, mitjançant el 
model de l’annex 7 d’aquesta Resolució; cal 
adjuntar els documents que ho justifiquen.

—8 Període i procediment d’inscripció a les 
proves d’accés

8.1 La inscripció a les proves d’accés, tant 
a grau mitjà com a grau superior, es farà del 
28 de febrer al 14 de març al centre on es 
vulgui cursar el cicle formatiu d’entre els que 
figuren a l’annex 8.

A la sol·licitud d’inscripció caldrà adjun-
tar-hi:

a) Fotocòpia del document d’identitat o 
document equivalent d’identificació.

b) Fotocòpia del títol o certificació d’estudis 
requerits per fer la prova d’accés.

8.2 Per a la prova d’accés a grau superior 
cal indicar les dues matèries triades entre: 
dibuix artístic, dibuix tècnic, imatge i volum. 

L’aspirant no podrà modificar l’elecció de les 
matèries triades passat el termini de presen-
tació de documentació al centre.

8.3 Documentació que cal presentar a la 
comissió avaluadora de les proves d’accés.

Les persones aspirants que es volen acollir a 
algun dels supòsits d’exempció o a l’adequació 
de la prova a causa de necessitats educatives 
especials hauran de lliurar la resolució o la 
documentació, segons sigui el cas, detallades 
als punts 6 i 7 d’aquesta Resolució.

Ho hauran de presentar al centre on vulguin 
fer la prova, triat entre els que figuren a l’annex 
8, i entre els dies 14 i 21 d’abril de 2008.

8.4 Tota aquesta documentació s’arxivarà 
al centre on es faci la prova i estarà a dispo-
sició de la comissió avaluadora que examini 
la persona aspirant.

8.5 Les persones que en convocatòries 
anteriors haguessin superat la prova d’accés 
hauran de formalitzar la preinscripció i la ma-
trícula en el període corresponent.

—9 Comissions avaluadores
9.1 Nomenament.
Els directors o les directores dels serveis 

territorials nomenaran les persones membres 
de les comissions avaluadores de les proves 
convocades per aquesta Resolució, i en 
faran arribar una còpia a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, no més tard del dia 9 d’abril 
de 2008.

Les comissions es constituiran als centres 
designats per realitzar les proves, d’acord amb 
els criteris de racionalització de capacitat del 
centre i el nombre d’aspirants per comissió.

D’entre les comissions avaluadores que 
estan nomenades per a la convocatòria 
ordinària, els directors o les directores dels 
serveis territorials nomenaran les comissions 
avaluadores que atendran la convocatòria 
d’incidències, i en faran arribar una còpia a 
la Direcció General d’Ensenyaments Profes-
sionals, Artístics i Especialitzats, no més tard 
del dia 9 d’abril de 2008.

9.2 Composició de les comissions.
9.2.1 A cada centre es podran constituir 

dues comissions avaluadores, una per a la 
prova d’accés a grau mitjà i una altra per a la 
prova d’accés a grau superior.

9.2.2 Les comissions avaluadores per a 
les proves d’accés als cicles formatius d’arts 
plàstiques i disseny estaran constituïdes pels 
membres següents: president o presidenta, 
secretari o secretària i fins a 12 vocals, en el 
cas dels cicles formatius de grau mitjà, o fins 
a 18 vocals, en el cas dels cicles formatius 
de grau superior.

9.2.3 Per a ambdues comissions avaluado-
res el/la president/a i el/la secretari/ària seran 
les mateixes persones, mentre que els/les 
vocals podran coincidir o no.

9.3 La relació de membres de cada comis-
sió avaluadora es publicarà al tauler d’anuncis 

del centre docent on es realitzi la prova no 
més tard del dia 10 d’abril.

9.4 Les persones que hagin participat 
en cursos de formació o de preparació de 
proves d’accés al grau mitjà o al grau supe-
rior d’aquesta convocatòria no poden formar 
part de cap comissió avaluadora de proves 
del mateix grau.

9.5 Les persones que formen part de les 
comissions avaluadores estan subjectes a 
les causes d’abstenció i recusació que pre-
veuen 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.

9.6 Funcions de la comissió avaluadora:
a) Atendrà les consultes de les persones 

aspirants.
b) Comprovarà la documentació i els 

requisits de les persones aspirants. En cas 
de detectar l’incompliment de qualsevol dels 
requisits, les podrà excloure.

c) Organitzarà les proves al centre i vetllarà 
per un desenvolupament correcte.

d) Corregirà i qualificarà les proves.
e) Publicarà les llistes i els resultats en els 

terminis i la forma establerts.
f) Resoldrà 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.

g) Expedirà un certificat per a les persones 
aspirants declarades aptes.

—10 Orientació de les persones aspirants
Als centres on es realitzi la prova d’accés, 

la direcció designarà les persones adients 
per tal d’informar i assessorar les persones 
interessades sobre:

Els ensenyaments professionals d’arts 
plàstiques i disseny.

El procediment d’inscripció.
El funcionament de les proves d’accés.

—11 Horari de realització de les proves
11.1 Grau mitjà.
11.1.1 Convocatòria ordinària.
La part específica de la prova començarà 

el dia 8 de maig de 2008 als centres docents 
que es determinen a l’annex 8, a les 16 hores. 
Les persones que l’han de realitzar s’hauran de 
presentar al centre 30 minuts abans de l’inici. 
El temps de realització serà de dues hores.

11.1.2 Convocatòria d’incidències.
La part específica de la prova començarà 

a les 16 hores del dia 15 de maig de 2008 al 
centre assignat. Les persones que l’han de 
realitzar s’hauran de presentar al centre 30 
minuts abans de l’inici.

Les persones inscrites que no hagin pogut 
presentar-se a la prova per causes alienes a la 
seva voluntat i que acreditin documentalment 
aquesta circumstància podran presentar-se a 
la convocatòria d’incidències als centres que 
es determinin.

La sol·licitud d’admissió a la convocatòria 
d’incidències s’ha de presentar al centre on 
ha estat admès/esa inicialment, no més tard 
del dia 8 de maig de 2008.

La comissió avaluadora del centre on està 
inscrita la persona aspirant examinarà les sol-
licituds, determinarà si considera l’absència 
justificada i, no més tard del dia 14 de maig de 
2008, publicarà al tauler d’anuncis del centre 

Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional

Ceràmica artística Vidre i ceràmica

Disseny d’interiors Edificació i obra civil

Disseny gràfic Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so

Disseny industrial Fabricació mecànica; Fusta i moble

Tèxtils artístics Tèxtil, confecció i pell
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la relació de persones aspirants admeses i 
excloses, indicant-hi el centre assignat on 
haurà d’anar a fer la prova. Aquesta relació 
també es podrà consultar a la pàgina web del 
Departament d’Educació (http://www.gencat.
cat/educacio).

La comissió avaluadora del centre on 
inicialment s’ha inscrit la persona aspirant 
farà arribar el seu expedient original a la 
comissió avaluadora del centre d’incidències 
assignada, no més tard del dia 15 de maig 
de 2008. A partir d’aquest moment, i prèvia 
notificació a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
la persona aspirant passarà a estar inscrita 
a tots els efectes en la comissió avaluadora 
d’incidències.

11.2 Grau superior.
11.2.1 Convocatòria ordinària.
La part específica de la prova començarà 

el dia 16 de maig de 2008, a les 16 hores, 
als centres docents que es determinen a 
l’annex 8. Les persones que l’han de realitzar 
s’hauran de presentar al centre 30 minuts 
abans de l’inici. La prova es desenvoluparà 
en un únic bloc temporal i tindrà una durada 
de tres hores.

11.2.2 Convocatòria d’incidències.
La part específica de la prova començarà 

a les 16 hores del dia 26 de maig de 2008 al 
centre assignat. Les persones que l’han de 
realitzar s’hauran de presentar al centre 30 
minuts abans de l’inici.

Les persones inscrites que no hagin pogut 
presentar-se a la prova per causes alienes a la 
seva voluntat i que acreditin documentalment 
aquesta circumstància podran presentar-se a 
la convocatòria d’incidències als centres que 
es determinin.

La sol·licitud d’admissió a la convocatòria 
d’incidències s’ha de presentar al centre on 
s’ha inscrit, no més tard del dia 19 de maig 
de 2008.

La comissió avaluadora del centre on està 
inscrita la persona aspirant examinarà les sol-
licituds, determinarà si considera l’absència 
justificada i, no més tard del dia 21 de maig de 
2008, publicarà al tauler d’anuncis del centre la 
relació de persones aspirants admeses i exclo-
ses, indicant-hi el centre assignat on hauran de 
fer la prova. Aquesta relació es podrà consultar 
a la pàgina web del Departament d’Educació 
(http://www.gencat.cat/educacio).

La comissió avaluadora on inicialment s’ha 
inscrit la persona farà arribar a la comissió 
avaluadora del centre d’incidències assignada 
l’expedient original dels aspirants, no més tard 
del dia 23 de maig de 2008. A partir d’aquest 
moment, i prèvia notificació a la Direcció Ge-
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats, la persona aspirant passarà 
a estar inscrita a tots els efectes en aquesta 
comissió avaluadora.

—12 Documentació i material que s’ha 
d’aportar en el moment de la prova

12.1 Documentació.
El dia de la prova les persones aspirants 

hauran d’aportar:
a) Fotocòpia del document d’identitat o 

document equivalent d’identificació.
b) Fotocòpia del resguard d’inscripció a 

la prova.
c) Certificat de superació de la formació 

per a les proves d’accés per a cicles for-
matius de grau mitjà i superior autoritzada 

pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny (DOGC núm. 
4911, de 25.6.2007), per a la persona que en 
disposi, que lliurarà a la comissió avaluadora el 
primer dia de realització de la prova.

La comissió avaluadora podrà comprovar la 
identitat dels aspirants i, en el cas de detectar, 
en qualsevol moment del procés, l’incompli-
ment de qualsevol dels requisits, els podrà 
excloure de la prova.

12.2 Material.
A partir del dia 14 d’abril de 2008, les 

persones aspirants hauran de consultar al 
tauler d’anuncis del centre on faran la prova 
el material específic que hauran de portar, si 
escau, el dia de la prova.

—13 Qualificació
13.1 Els exercicis es valoraran de 0 a 10 

punts, i la prova es considerarà superada quan 
la mitjana dels resultats dels diferents exercicis 
sigui igual o superior a 5.

La comissió avaluadora valorarà per a 
cada persona, de manera global i en els 
termes que estableixen els articles 8 i 11 del 
Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel qual 
s’estableix l’ordenació general dels cicles de 
formació específica d’arts plàstiques i dis-
seny de Catalunya i se’n regulen els requisits 
d’accés, les qualificacions obtingudes en els 
diferents exercicis.

13.2 Per a qui disposi del certificat de 
superació de la formació per a les proves 
d’accés per a cicles formatius de grau mitjà 
superior autoritzada pel Departament d’Edu-
cació en la Resolució EDU/1871/2007, de 15 
de juny (DOGC número 4911, de 25.6.2007), 
aquesta formació positiva es multiplicarà per 
0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda 
a la prova, sempre que l’aspirant hagi obtingut 
una qualificació igual o superior a 4.

—14 Reclamacions i recursos
14.1 Les reclamacions contra la quali-

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

L’endemà del darrer dia del termini de 
presentació de reclamacions, la comissió 
avaluadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les, i en publicarà el resultat el dia hàbil 
següent. A aquest únic efecte, el dissabte 
no es considerarà dia hàbil. S’aixecarà l’acta 
corresponent de la reunió.

14.2 La persona interessada podrà reiterar 
la seva reclamació davant la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Es-
pecialitzats, per mitjà d’un escrit presentat als 
serveis territorials corresponents a través de la 
direcció del centre, en el termini de deu dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació 
del resultat de les reclamacions.

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

Un cop informades per la Inspecció d’Edu-
cació, els serveis territorials trametran les 

reclamacions abans de deu dies a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Artís-
tics i Especialitzats amb tota la documentació 
i l’informe de la Inspecció d’Educació.

La Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats les 
resoldrà abans de deu dies, amb notificació 
a la persona interessada i al centre on ha 
realitzat la prova.

—15 Certificacions
La comissió avaluadora expedirà un certificat 

per a cada persona aspirant declarada apta, 
on consti la qualificació final obtinguda, amb 
dos decimals, segons el model de l’annex 9.

—16 Efectes de la prova d’accés a cicles 
formatius d’arts plàstiques i disseny

16.1 La superació de la prova d’accés 
a cicles formatius d’arts plàstiques i disseny 
només faculta per matricular-s’hi i no equival 
a la possessió de cap titulació acadèmica, 
ni a la superació de cap àrea de l’educació 
secundària obligatòria, ni de cap matèria de 
batxillerat.

16.1.1 Superar la prova d’accés a grau mitjà 
permet accedir a qualsevol cicle formatiu de 
grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

16.1.2 Superar la prova d’accés a grau su-
perior permet accedir a qualsevol cicle de grau 
mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny.

16.2 Superar la prova d’accés no signi-
fica que es garanteixi ni adquireixi cap dret 
a una plaça escolar que, en tot cas, s’haurà 
de sol·licitar d’acord amb el que estableix la 
Resolució per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matriculació als centres d’arts 
plàstiques i disseny per al curs 2008-2009.

16.3 La superació de la part específica de 
la prova d’accés té validesa per a convocatòries 
posteriors de proves d’accés a cicles formatius 
d’arts plàstiques i disseny.

—17 Conservació de documentació i tra-
mesa de dades

Els centres on s’hagin constituït les co-
missions avaluadores de la prova d’accés 
conservaran tota la documentació generada 
durant el seu desenvolupament 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’hagin de 
conservar de manera permanent. En cas de 
reclamacions, caldrà conservar la documen-
tació fins a la resolució del procés.

—18 Instruccions i mesures per al desenvo-
lupament de la prova d’accés

18.1 Els serveis territorials vetllaran i 
prendran les mesures adequades per a la 
correcta execució d’aquesta Resolució i 
nomenaran un inspector o una inspectora 
d’Educació, preferentment de l’àrea artística, 
per coordinar i vetllar pel correcte desenvolu-
pament del procés i la correcta interpretació 
de la normativa.

18.2 La Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats emetrà 
les instruccions necessàries per a l’aplicació 
d’aquesta Resolució i prepararà la informació 
relativa al desenvolupament de la prova.

—19 Convocatòria de proves d’accés al 
mes de setembre

Un cop finalitzada la convocatòria de juny i 
efectuada la matriculació als cicles formatius 
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d’arts plàstiques i disseny, per a aquelles 
persones que disposin de requisits acadèmics 
es realitzarà una segona convocatòria al mes 
de setembre per als cicles en què hi hagi 
places vacants.

El calendari, l’organització i els centres 
on es realitzaran aquestes proves es faran 
públics el 15 de juliol als taulers dels serveis 
territorials.

—20 Informació i calendari referent al des-
envolupament de la prova

Les persones inscrites podran consultar al 
tauler d’anuncis del centre on faran la prova 
la informació necessària per al seu desenvo-
lupament.

El calendari de tot el procés és el se-
güent:

Sol·licitud d’exempció de la part específica 
de la prova a la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats, 
fins al 3 de març.

Sol·licitud d’adaptació de la prova a ne-
cessitats específiques a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, fins al 3 de març.

Inscripció als centres per realitzar les proves 
d’accés, del 28 de febrer al 14 de març.

Consulta d’exempcions atorgades des de la 
Direcció General d’Ensenyaments Professio-
nals, Artístics i Especialitzats, 10 d’abril.

Material necessari per realitzar la part espe-
cífica de la prova, a partir del 14 d’abril.

Sol·licitud d’exempcions a la comissió ava-
luadora, del 14 al 21 d’abril.

Presentació de la documentació personal 
de les persones aspirants a la comissió ava-
luadora, del 14 al 21 d’abril.

Llista provisional de persones admeses 
i excloses per a realitzar la prova d’accés, 
24 d’abril.

Reclamació a la llista provisional de perso-
nes admeses i excloses per realitzar la prova 
d’accés, 24 i 25 d’abril.

Llista definitiva de persones admeses i 
excloses per realitzar la prova d’accés, 29 
d’abril.

Realització de la part específica de la 
prova ordinària de grau mitjà, 8 de maig. 
Les persones aspirants s’han de presentar 
al centre a les 15.30 de la tarda. A les 16 
hores comença la prova, de dues hores de 
durada.

Sol·licitud a la comissió avaluadora d’anar 
a la convocatòria d’incidències de grau mitjà, 
8 de maig.

Llista de persones admeses a la con-
vocatòria d’incidències de grau mitjà, 14 
de maig.

Realització de la part específica de la prova 
d’incidències de grau mitjà, 15 de maig. Les 
persones aspirants s’han de presentar al centre 
a les 15.30 de la tarda. A les 16 hores comença 
la prova, de dues hores de durada.

Qualificacions provisionals de grau mitjà, 
16 de maig.

Reclamació a les qualificacions provisionals 
de grau mitjà, del 16 al 19 de maig.

Qualificacions definitives i lliurament de 
certificats de grau mitjà, 21 de maig.

Reclamació a les qualificacions definitives 
de grau mitjà, fins al 29 de maig.

Realització de la part específica de la prova 
ordinària de grau superior, 16 de maig. Les 
persones aspirants s’han de presentar al centre 

a les 15.30 de la tarda. A les 16 hores comença 
la prova, de tres hores de durada.

Sol·licitud a la comissió avaluadora d’anar a 
la convocatòria d’incidències de grau superior, 
19 de maig.

Llista de persones admeses a la convo-
catòria d’incidències de grau superior, 21 
de maig.

Realització de la part específica de la prova 
d’incidències de grau superior, 26 de maig. 
Les persones aspirants s’han de presentar al 
centre a les 15.30 de la tarda. A les 16 hores 
comença la prova, de tres hores de durada.

Qualificacions provisionals de grau superior, 
28 de maig.

Reclamació a les qualificacions provisionals 
de grau superior, 28 i 29 de maig.

Qualificacions definitives i lliurament de 
certificats de grau superior, 2 de juny.

ANNEX 1

Relació dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny per famílies professionals

Famílies professionals Cicles formatius

Arts aplicades al mur Revestiments murals (GM)
 Arts aplicades al mur (GS)
 Mosaics (GS)

Arts aplicades a la indumentària Estilisme d’indumentària (GS)
 Modelisme d’indumentària (GS)

Arts aplicades de l’escultura Artesania en cuir (GM)
 Dauratge i policromia artístics (GM)
 Ebenisteria artística (GM)
 Forja artística (GM)
 Fosa artística i galvanoplàstia (GM)
 Talla artística en fusta (GM)
 Talla artística en pedra (GM)
 Arts aplicades de l’escultura (GS)

Arts aplicades al llibre Serigrafia artística (GM)
 Enquadernació artística (GS)
 Gravat i tècniques d’estampació (GS)

Art floral Floristeria (GM)
 Art floral (GS)

Ceràmica artística Decoració ceràmica (GM)
 Terrisseria (GM)
 Ceràmica artística (GS)

Disseny d’interiors Aparadorisme (GS)
 Arquitectura efímera (GS)
 Elements de jardí (GS)
 Moblament (GS)
 Projectes i direcció d’obres 
 de decoració (GS)

Disseny gràfic Art final de disseny gràfic (GM)
 Autoedició (GM)
 Fotografia artística (GS)
 Gràfica publicitària (GS)
 Il·lustració (GS)

Disseny industrial Mobiliari (GS)
 Modelisme i maquetisme (GS)
 Modelisme industrial (GS)

Esmalts artístics Esmaltatge sobre metalls (GM)
 Esmalt artístic al foc sobre metalls (GS)

Joieria d’art Procediments de joieria artística (GM)
 Joieria artística (GS)

Tèxtils artístics Art tèxtil (GS)
 Estampacions i tintatges artístics (GS)
 Estilisme de teixits de calada (GS)

Reclamació a les qualificacions definitives 
de grau superior, fins al 10 de juny.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 22 de febrer de 2008

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments  
Professionals, Artístics i Especialitzats
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ANNEX 2

A) Temari i criteris d’avaluació de la part 
específica de la prova d’accés als cicles de 
formació específica de grau mitjà d’arts plàs-
tiques i disseny per al curs 2008-2009

EDUCACIó VISUAL I PLÀSTICA

a) Temari
1. Llenguatge visual i plàstic. La composició 

bidimensional. Comunicació visual.
2. Signes i codis. Missatges visuals i plàs-

tics. Manifestacions artístiques actuals.
3. Expressió graficoplàstica. Recursos 

plàstics. Tècniques d’expressió.
4. Sistemes de representació.

b) Criteris d’avaluació
1. Representa formes i espais simples de 

manera objectiva/subjectiva.
2. Realitza composicions bi i tridimensionals 

cercant solucions originals.
3. Selecciona i aplica, d’entre els diferents 

recursos del llenguatge visual i plàstic i les 
diferents tècniques, els més adequats a una 
proposta determinada.

4. Interpreta i representa gràficament formes 
mitjançant la geometria plana i descriptiva.

5. Analitza formes i imatges i n’identifica els 
trets visuals i estructurals.

6. Reconeix les tècniques de producció 
d’imatges i de formes bidimensionals i tridi-
mensionals.

7. Identifica les característiques del mis-
satge visual d’una imatge plàstica a partir de 
documents gràfics.

8. Planifica i segueix el procés de producció 
d’un missatge visual d’acord amb una intenció 
prefixada: recollida d’informació, maduració de 
la idea, esborranys, proves tècniques i mate-
rials, prototips, realització de l’obra definitiva i 
valoració del resultat.

B) Temaris i criteris d’avaluació de la part 
específica de la prova d’accés als cicles de 
formació específica de grau superior d’arts 
plàstiques i disseny per al curs 2008-2009

DIBUIX ARTíSTIC

a) Temari
1. Percepció i pensament visual.
1.1 Visió i percepció.
1.2 Ordre de selecció del procés visual.
2. Estructura de la forma plana.
2.1 El punt i la línia. Possibilitats d’ex-

pressió. Monocromia i policromia. Tècniques 
i materials.

2.2 Les formes geomètriques. El dibuix 
geomètric. Traçats bàsics.

3. Estructura de la forma tridimensional.
3.1 Percepció i representació del volum.
3.2 La llum i el volum.
3.3 La perspectiva.
3.4 La figura humana. Proporcions. El 

cànon de la figura humana.
4. El procés de composició i de realització.
4.1 Criteris d’ordenació de la imatge.
4.2 Processos de treball. Ordenació de 

les estructures fonamentals; encaix, fase de 
forma, fase d’acabat i anàlisi de detall.

5. Tècniques de dibuix.
5.1 Tècniques del dibuix amb clarobscur, 

carbonet, tinta xinesa, barres de sèpia, san-
guina, guixos i llapis.

5.2 Ombres. Procediments per a l’obtenció 
d’ombres. Diferents tècniques d’ombrejat.

b) Criteris d’avaluació
1. Realitza la lectura i interpretació d’imatges 

atenent l’espai/forma, semblança, proximitat, 
contacte i altres aspectes.

2. Realitza composicions amb diferents 
tècniques i materials, amb tècniques mono-
cromàtiques i policromàtiques, utilitzant el punt 
i la línia com a elements expressius.

3. Realitza composicions volumètriques 
utilitzant la llum com a instrument per destacar 
els volums.

4. Realitza composicions volumètriques 
senzilles a mà alçada, utilitzant sistemes de 
perspectiva.

5. Realitza composicions volumètriques en 
les quals representa la figura humana de forma 
proporcionada, i correctament relacionada 
amb objectes.

6. Aplica els criteris d’ordenació d’una 
imatge: simetria, asimetria, associacions de 
semblança o igualtat formal i cromàtica.

7. Realitza composicions utilitzant el procés de 
treball: encaixat, fase de forma i fase d’acabat.

8. Realitza composicions aplicant correcta-
ment les diferents tècniques del dibuix: barres 
de sèpia, sanguina, guixos i llapis.

9. Realitza composicions volumètriques 
representant les ombres pròpies i projectades 
dels volums i aplicant les diferents tècniques 
d’ombrejat.

DIBUIX TèCNIC

a) Temari
1. Dibuix geomètric. Elements geomè-

trics. Traçat de perpendiculars i paral·leles. 
Angles. Operacions amb angles. Triangles: 
classes i construcció. Quadrilàters: classes 
i construcció. Circumferències i tangències: 
posició relativa i traçat. Polígons: classes i 
construcció. Corbes geomètriques: classes i 
construcció. Formes geomètriques tridimensi-
onals: políedres, cossos radials i de revolució, 
construcció i seccions.

2. Relacions geomètriques. Igualtat, equiva-
lència, semblança i proporcionalitat: concepte, 
procediments de traçat i construcció. Escales: 
aplicació, classes, mètodes per a dibuixar a 
escala, elecció de l’escala. Simetries: concepte, 
tipus i procediments.

3. Projecció dièdrica: denominació, ob-
tenció i disposició de les vistes a partir de 
l’alçat. Correspondència entre mesures i 
vistes. Sistemes de disposició de les vistes. 
Procediments d’execució.

4. Projecció axonomètrica: eixos i plans 
del sistema. Línies de fuga. Procediments 
d’execució.

5. Talls i seccions. Objectiu i aplicacions. 
Tipus. Pla del tall. Pla de projecció. Normes i pro-
cediments de realització del talls i seccions.

6. Croquisació. Objectiu i aplicacions. 
Proporcionalitat entre les vistes i els elements 
que el componen. Dades que ha de contenir 
el croquis. Procediment d’elaboració.

7. Normalització. Concepte i objectiu. For-
mats i línies normalitzades. Acotacions: principis, 
classificació de cotes, elements emprats en 
l’acotació, sistemes d’acotació, acotació de 
peces segons formes i dimensions. Represen-
tació simbòlica i representació esquemàtica. 
Simbologia industrial i arquitectònica bàsica.

b) Criteris d’avaluació
1. Representa gràficament diferents ele-

ments geomètrics emprant les propietats i 
lleis geomètriques.

2. Representa gràficament formes, espais 
i objectes emprant les conceptualitzacions 
de la geometria i les normes, simbologia i 
convencions establertes.

3. Transfereix elements, formes, espais i 
objectes de la bidimensió a la tridimensió i de la 
tridimensió a la bidimensió, emprant els sistemes 
de representació i les escales adequades.

4. Representa gràficament en un determinat 
sistema de representació una forma i/o un 
espai representat en un altre.

5. Desenvolupa en el pla, cossos geomè-
trics, a partir de la tridimensió.

6. Construeix gràficament cossos geomè-
trics a partir del seu desenvolupament.

7. Croquisa i acota referents d’àmbit indus-
trial i/o arquitectònic.

8. Identifica les propietats i lleis geomètri-
ques de diferents elements geomètrics a partir 
de la seva representació gràfica.

9. Identifica les formes i estructures geomè-
triques d’un objecte real o d’una representació 
gràfica.

10. Identifica les relacions bàsiques de 
pertinença, d’incidència, mètriques i projectives 
entre formes geomètriques.

11. Interpreta la simbologia i normalització 
continguda en una representació gràfica.

12. Identifica, en una representació gràfica, 
els elements i les relacions de les formes 
geomètriques representades i el procés de 
construcció.

IMATGE

a) Temari
1. Breu notícia històrica.
1.1 La fotografia.
1.1.1 Antecedents històrics.
1.1.2 Els primers inventors i tècniques 

desenvolupades.
1.1.3 Avenços de finals del segle XIX.
1.1.4 Tècniques i experimentacions del 

segle XX.
1.2 El cinema.
1.2.1 Antecedents històrics.
1.2.2 Artefactes precursors del cinema-

tògraf.
1.2.3 La indústria del cinema de primers 

de segle XX.
1.2.4 Mestres del cine mut.
1.2.5 Inicis del cinema sonor.
1.2.6 El cinema d’animació.
1.2.7 Tendències dels anys 40 i 50.
1.2.8 El cinema de la segona meitat del 

segle XX.
2. Llenguatge de la imatge.
2.1 Percepció de forma, color i movi-

ment.
2.1.1 Percepció de la llum.
2.1.2 La longitud d’ona: percepció del 

color.
2.1.3 Color. Síntesi additiva i substractiva.
2.1.4 El simbolisme del color.
2.1.5 To, saturació, lluminància.
2.1.6 El contrast.
2.1.7 Il·luminació objectiva i subjectiva.
2.1.8 Percepció de la forma.
2.1.9 Imatge i realitat.
2.1.10 Figura i fons.
2.2 Expressió i contingut visual. Funcions 

comunicatives de la imatge.
2.3 Elements d’una composició equili-

brada.
2.4 Enquadrament, planificació i punt 

de vista.
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2.5 Lectura connotativa i denotativa d’una 
imatge.

2.6 Centres d’interès.
2.7 Gèneres fotogràfics.
2.8 La imatge en la publicitat.
2.9 Recursos narratius i signes de puntu-

ació de la imatge en moviment.
3. Tècniques de la imatge.
3.1 Imatge fixa.
3.1.1 Coneixements bàsics del treball amb 

fotografia digital.
3.1.2 Coneixements bàsics del treball amb 

fotografia al laboratori de blanc i negre.
3.1.3 Càmeres fotogràfiques.
3.1.3.1 Les càmeres convencionals.
3.1.3.2 Les càmeres digitals.
3.1.4 Objectius.
3.1.4.1 Lents. Distància i pla focal.
3.1.4.2 Diafragma i velocitat d’obturació.
3.1.5 Pel·lícules negatives en blanc i 

negre.
3.1.6 Temperatura de color de la llum.
3.1.6.1 La il·luminació natural: la llum 

solar.
3.1.6.2 Il·luminació artificial.
3.2 Imatge en moviment.
3.3 Coneixements bàsics de les tècniques 

del cinema i el vídeo. Entorns analògic i digi-
tal. Utillatges, suports, espais, processos de 
producció, reproducció i transmissió.

3.3.1 Els moviments de la càmera.
3.3.2 Tècniques bàsiques d’animació d’ele-

ments bidimensionals.
3.3.3 Fases de producció d’un audiovi-

sual.
3.3.4 L’ordre narratiu.
3.3.5 El guió.
3.3.6 L’storyboard.
3.3.7 El temps en la representació: el 

ritme.
3.3.8 Els signes de puntuació.
3.3.9 L’el·lipsi cinematogràfica.
3.3.10 Enllaços de plans.
3.3.11 Sistemes de muntatge.
3.4 Dispositius i eines multimèdia.
3.5 Característiques i recursos de la 

informàtica gràfica i de l’animació amb or-
dinador.

4. Creativitat i producció.
4.1 De la idea a l’esbós en la imatge.
4.2 Processos d’elaboració d’una imatge 

fixa, o en moviment.

b) Criteris d’avaluació
1. Interpreta imatges fixes amb certa profun-

ditat, fins obtenir els elements del llenguatge, 
relacions entre els elements, valors expressius 
i valors semàntics, seguint procediments siste-
màtics de lectura i interpretació d’imatges.

2. Relaciona els objectius i finalitats concre-
tes dels missatges gràfics publicitaris amb les 
seves característiques i estructura.

3. Interpreta les funcions comunicatives 
específiques de les imatges fixes publicitàries, 
seguint procediments sistemàtics d’anàlisi, a 
partir de missatges publicitaris publicats en 
mitjans de comunicació.

4. Identifica tècniques i processos per a 
la captació i generació d’imatges, a partir de 
l’anàlisi de productes visuals.

5. Relaciona els orígens, fonaments i evo-
lució tècnica de les tecnologies de la imatge: 
fotografia, cinema, vídeo i informàtica amb el 
context històric, social i artístic on s’han produït, 
a partir de l’anàlisi de textos o de productes 
visuals de diferents èpoques.

6. Valora l’adequació de diferents alternati-
ves tecnològiques per a realitzar un producte 
visual amb unes condicions comunicatives 
determinades.

7. Realitza l’esquema compositiu d’una fo-
tografia, a partir d’especificacions del producte 
que s’ha d’obtenir.

8. Confecciona un petit guió de rodatge, 
amb tècniques cinematogràfiques o de vídeo, 
que inclogui les indicacions de plans que s’uti-
litzaran, els moviments de càmera o càmeres, 
el punt de vista, l’escenari i els personatges, 
si n’hi ha, a partir de documentació verbal o 
gràfica del producte que s’ha d’obtenir.

VOLUM

a) Temari
1. Percepció visual, tàctil i motriu.
2. Nocions topològiques, projectives i 

mètriques.
3. Llenguatge plàstic tridimensional.
3.1 Elements bàsics del llenguatge plàstic 

tridimensional.
Cossos i espais. Buit i ple. Elements i formes 

geomètriques. Les coordenades espacials. 
L’escala. Nexes i sintaxi d’elements: les 
estructures bi i tridimensionals. Composició 
tridimensional. Modulacions.

3.2 Metodologies de creació en l’espai.
El projecte en l’espai. El disseny de la forma 

tridimensional. La representació i la presenta-
ció. La narració. Els referents en la producció 
tridimensional. Sistemes constructius, de 
disposició, reproductius i discursius. El procés 
en la creació plàstica tridimensional. L’actuació 
directa sobre la matèria i en l’espai. L’atzar i 
el joc en el procés de creació.

3.3 Factors comunicatius.
La funció i la significació en les produccions 

tridimensionals.
Manifestacions plàstiques tridimensionals.
Els objectes funcionals i les obres artístiques. 

L’escultura i l’arquitectura. L’obra i el seu context. 
Tècniques, materials, estris i voluntat expressiva. 
Projecte i resultat. El procés com a obra.

b) Criteris d’avaluació
1. Estableix relacions correctes i/o expres-

sives amb la proporcionalitat i l’escala del 
cos humà.

2. Experimenta alternatives de configu-
ració tridimensional, d’ordenació de formes 
i interrelació buit/ple, de materialització, i 
descobreix les possibilitats expressives i 
comunicatives.

3. Realitza composicions tridimensionals en 
baixa tecnologia emprant tècniques d’addicció, 
substracció i/o pressió, sobre materials rígids 
o tous, amb acabats suficients que permetin 
interpretar els resultats amb correcció.

4. Realitza composicions tridimensionals 
en baixa tecnologia, plàsticament expressives, 
equilibrades i originals, amb l’organització i 
descomposició de formes lineals, laminars i 
volumètriques, i amb ús de tècniques i acabats 
suficients que permetin interpretar els resultats 
amb correcció.

5. Representa tridimensionalment formes de 
l’entorn quotidià amb diferent grau de realisme 
o d’esquematització.

6. Construeix modulacions, de poca com-
plexitat, que permeten estructurar l’espai de 
manera lògica, racional i variable, aplicant 
tècniques de repetició i d’ordenació.

7. Identifica diferents sistemes elementals 
de reproducció manual, mecànica, informàtica 

i industrial de la forma tridimensional i valorar, 
mitjançant l’experimentació i/o la reflexió, 
les aplicacions i les aportacions expressives 
d’aquests sistemes.

8. Selecciona d’entre les diferents meto-
dologies processals, tècniques i materials i 
tractaments cromàtics, els més adients per a 
l’elaboració d’una determinada proposta i per 
a l’expressió personal.

9. Analitza i valorar els aspectes tècnics, 
informatius, artístics i culturals de les manifes-
tacions plàstiques tridimensionals, i conèixer 
i aprecia les obres d’escultura, arquitectura, i 
altres manifestacions tridimensionals.

10. Distingeix les aplicacions pràctiques o 
estètiques de les manifestacions plàstiques 
tridimensionals quotidianes, i identifica les 
característiques més notables de la seva confi-
guració i que determinen la funció principal.

11. Planifica i segueix, d’una manera activa i 
responsable, processos de treball d’acord amb 
una intenció o proposta prefixada, tot desen-
volupant conscientment les fases necessàries: 
recollida d’informació, maduració de la idea, 
esborranys, proves tècniques i de materials, 
prototips, realització de l’obra definitiva, si escau, 
i valoració de resultats i processos.

ANNEX 3

Sol·licitud d’exempció de la part específica 
de la prova d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer 
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del 
municipi), CP (núm. de codi postal), nascut/
uda el (dia) de/d’ (mes) de (any), amb DNI o 
document d’identificació equivalent (núm.) i 
telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència laboral que es cor-
respon amb el cicle formatiu que vull cursar:

a) Mínim d’un any d’experiència laboral, a 
jornada completa, o el temps proporcional en 
cas de jornada reduïda, amb una categoria 
professional igual o superior a la que correspon 
al cicle formatiu de grau mitjà.

b) Mínim de tres anys d’experiència laboral a 
jornada completa, o el temps proporcional en cas 
de jornada reduïda, si la categoria reconeguda 
oficialment (grup de cotització) és inferior.

c) Experiència laboral en diverses cate-
gories professionals equivalent a les dues 
anteriors (tingueu en compte que tres dies 
de la categoria inferior equivalen a un dia de 
la categoria superior).

Que, per tal d’acreditar aquesta experi-
ència, adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Informe de vida laboral, original i actua-
litzat, expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o mutualitat laboral, o full de 
serveis o certificat de l’administració correspo-
nent (en el cas de persones funcionàries).

c) Certificat d’empresa o empreses, on cons-
ten, de forma detallada, les tasques o activitats 
que he fet, relacionades amb el/s cicle/s forma-
tiu/s per als quals demano l’exempció.

Per això,



5467

Núm. 1176

Demano:
Quedar exempt/a de la part específica 

de la prova d’accés al/s cicle/s formatiu/s 
de grau mitjà següent/s: (indiqueu el nom 
del/s cicle/s per al/s qual/s us presentareu 
a la prova)

(Població), (dia) de/d’ (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 4

Sol·licitud d’exempció de la part específica de 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
superior d’arts plàstiques i disseny per tenir 
experiència laboral

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer 
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del 
municipi), CP (núm. de codi postal), nascut/
uda el (dia) de/d’ (mes) de (any), amb DNI o 
document d’identificació equivalent (núm.) i 
telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència laboral que es 
correspon amb el cicle formatiu que vull 
cursar:

a) Mínim d’un any d’experiència laboral, a 
jornada completa, o el temps proporcional en 
cas de jornada reduïda, amb una categoria 
professional igual o superior a la que correspon 
al cicle formatiu de grau superior, reconeguda 
oficialment (grup de cotització).

b) Mínim de tres anys d’experiència laboral 
a jornada completa, o el temps proporcional 
en cas de jornada reduïda, si la categoria 
reconeguda oficialment (grup de cotització) 
és inferior.

c) Experiència laboral en diverses cate-
gories professionals equivalent a les dues 
anteriors (tingueu en compte que tres dies 
de la categoria inferior equivalen a un dia de 
la categoria superior).

Que, per tal d’acreditar aquesta experi-
ència, adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

1. Fotocòpia del DNI o document d’identi-
ficació equivalent.

2. Informe de vida laboral, original i ac-
tualitzat, expedit per la Tresoreria General 

de la Seguretat Social o mutualitat laboral, 
o full de serveis o certificat de l’administra-
ció corresponent (en el cas de persones 
funcionàries).

3. Certificat d’empresa o empreses, on 
consten, de forma detallada, les tasques 
o activitats que he fet, relacionades amb 
el/s cicle/s formatiu/s per als quals demano 
l’exempció.

Per això,

Demano:
Quedar exempt/a de la part específica de 

la prova d’accés al/s cicle/s formatiu/s de 
grau superior següent/s: (indiqueu el nom 
del/s cicle/s per al/s qual/s us presentareu 
a la prova)

(Població), (dia) de/d’ (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 5

Sol·licitud d’exempció de la part específica de 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà/superior d’arts plàstiques i disseny per 
disposar de determinats títols

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer 
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del 
municipi), CP (núm. de codi postal), nascut/
uda el (dia) de/d’ (mes) de (any), amb DNI o 
document d’identificació equivalent (núm.) i 
telèfon (núm.).

Exposo:

Que disposo del títol de:
a) Batxiller de modalitat d’arts o l’artístic 

experimental. Batxillerat d’una altra modalitat 
si s’han cursat tres d’aquestes matèries: 
dibuix tècnic, dibuix artístic, imatge, volum, 
fonaments de disseny, tècniques d’expressió 
graficoplàstica.

b) Tècnic/a o tècnic/a superior de formació 
professional d’una família equivalent a efectes 
de la prova d’accés d’acord amb la taula 
següent (accés a grau mitjà):

c) Tècnic/a superior de formació professi-
onal d’una família equivalent a efectes de la 
prova d’accés d’acord amb la taula següent 
(accés a grau superior):

Equivalència entre famílies de cicles de formació professionals i d’arts plàstiques i disseny,  
només a efectes de la prova d’accés

Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional

Arts aplicades del llibre Arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal

Ceràmica artística Vidre i ceràmica

Disseny d’interiors Edificació i obra civil

Disseny gràfic Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so

Disseny industrial Fabricació mecànica; Fusta i moble

Tèxtils artístics Tèxtil, confecció i pell

d) Graduat/ada en alguna de les especia-
litats del Pla d’estudis de 1963.

e) Superior d’arts plàstiques, de disseny, de 
conservació i restauració de béns culturals, o 
n’hagi superat la prova d’accés.

f) Superior d’art dramàtic en l’especialitat 
d’escenografia.

g) Enginyeria tècnica en disseny industrial.
h) Llicenciatura de belles arts, o n’hagi 

superat la prova d’accés.
i) Arquitectura.
2. Que adjunto a la sol·licitud els documents 

següents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identi-

ficació equivalent.
b) Titulació o certificació acreditativa (ti-

tulació o certificació original o fotocòpia 
compulsada).

Per això,

Demano:
Quedar exempt/a de la part específica de la 

prova d’accés al/s cicle/s formatiu/s de grau 
mitjà/superior.

(Població), (dia) de/d’ (mes) de (any).
(Signatura)
(Centre on es farà la prova)
(Adreça)
(Codi) (Població)

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud serà del dia 
14 al 21 d’abril de 2008 al centre on es rea-
litzarà la prova.

ANNEX 6

Sol·licitud d’exempció de la part específica de 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà/superior d’arts plàstiques i disseny per 
disposar d’una titulació universitària homolo-
gada/pròpia relacionada amb els continguts 
del cicle al qual es vol accedir

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. de codi postal), nascut/uda el (dia) de/
d’ (mes) de (any), amb DNI o document d’iden-
tificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que disposo de la següent titulació 
universitària i que dins del seu currículum 
he cursat un mínim de 18 crèdits relacionats 
directament amb els continguts del cicle al 
qual vull accedir.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Titulació amb l’expedient acadèmic o 
certificació acreditativa on constin el nom de 
les assignatures i el nombre de crèdits realit-
zats (titulació o certificació original o fotocòpia 
compulsada).

Per això,

Demano:
Quedar exempt/a de la part específica de la 

prova d’accés al/s cicle/s formatiu/s de grau 
mitjà/superior següent/s: (indiqueu el nom 
del/s cicle/s per al/s qual/s us presentareu a 
la prova)

(Població), (dia) de/d’ (mes) de (any).
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(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 7

Sol·licitud de reconeixement de necessitats 
específiques a efectes de la prova d’accés als 
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. de codi postal), nascut/uda el (dia) de/
d’ (mes) de (any), amb DNI o document d’iden-
tificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a la prova d’accés 
als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 
(indiqueu el nom del cicle formatiu de grau 
mitjà o de grau superior)

2. Que tinc una disminució legalment reco-
neguda o suficientment acreditada.

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents 
següents:

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

b) Documentació justificativa de les causes 
que motiven la petició:

Certificat del CAD (Centre d’Atenció a 
Persones amb Disminució) del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que informi del 
grau de discapacitat reconeguda o document 
equivalent. Caldrà aportar també, si escau, un 
certificat emès per l’organisme acreditat corres-
ponent que informi de les característiques de 
la discapacitat o trastorn que pateix la persona 
aspirant, juntament amb la proposta de recursos 
addicionals que es considerin adequats.

c) Documentació justificativa de modifica-
cions i adaptacions curriculars, autoritzades 
pel Departament d’Educació, que hagi tingut 
en els últims estudis cursats en el sistema 
educatiu, si escau.

Per això,

Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en 

compte a l’hora de fer la prova.
(Població), (dia) de/d’ (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments Professi-

onals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Nota:
Per a aquesta convocatòria, el termini de 

presentació d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 
dia 3 de març de 2008.

ANNEX 8

Relació de centres privats on es realitzarà la 
prova d’accés a cicles de formació específica 
de grau mitjà/superior d’arts plàstiques i dis-
seny per al curs 2008-2009 per a persones 
amb requisits acadèmics

Barcelona, Centre Autoritzat de Grau Supe-
rior d’Arts Plàstiques i Disseny d’Art Floral de 
Catalunya, Casp, 124, 932470205.

Barcelona, Centre Autoritzat de Grau Su-
perior d’Arts Plàstiques i Disseny Groc, Deu i 
Mata, 11, 13 i 18, 934195484.

Barcelona, Centre Autoritzat de Grau Su-
perior d’Arts Plàstiques i Disseny Elisava, Via 
Augusta, 205, 932001133.

Barcelona, Centre Autoritzat de Grau Su-
perior d’Arts Plàstiques i Disseny i Superior 
de Disseny Felicidad Duce, Guillem Tell, 47, 
932372740.

ANNEX 9

Model de certificat

(Nom i cognoms), secretari/ària de la 
comissió avaluadora de la prova d’accés a 
cicles de formació específica d’arts plàstiques 
i disseny de grau (mitjà/superior) de la família 
professional (nom), constituïda al centre (nom 
de l’escola),

Certifico:

Que (nom i cognoms), amb DNI núm. (núm.), 
ha superat amb la qualificació de (qualificació 
numèrica amb dos decimals) la prova d’accés 
a cicles de formació específica d’arts plàstiques 
i disseny de grau (mitjà/superior), convocada 
mitjançant la Resolució de (data i títol), per la 
qual es convoquen les proves específiques 
d’accés als cicles de formació específica de 
grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques 
i disseny corresponents a l’any 2008 per als 
centres de titularitat privada, i se’n defineix el 
procediment d’execució.

(Lloc i data)
Secretari/ària
Vistiplau
President/a
(segell del centre)

(08.051.122)

EDICTE de 15 de febrer de 2008, pel qual es 
notifica la Resolució de 21 de gener de 2008, 
que acorda prorrogar la durada màxima de 
l’expedient disciplinari incoat per Resolució de 
28 d’agost de 2007 a la senyora Isabel Maria 
Garcia Rodriguez.

Atès que no ha estat possible practicar la 
notificació de la Resolució de 21 de gener de 
2008, de la secretària general del Departament 
d’Educació, dictada en la tramitació de l’expe-
dient disciplinari incoat a la funcionària del cos 
de professors d’ensenyament secundari senyo-
ra Isabel Maria Garcia Rodriguez, domiciliada a 
Girona, per Resolució de 28 d’agost de 2007, 
en aplicació del que disposa l’article 59.5 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
por la Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica 
a la persona interessada que la Resolució de 
21 de gener de 2008 ha prorrogat en cinc 
mesos, la durada màxima de l’expedient 
tal i com preveu l’article 51.2 del reglament 
de règim disciplinari de la funció pública de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(Decret 243/1995, de 27 de juny).

La resolució esmentada és a la seva dispo-
sició a les oficines de la Subdirecció General 
de la Inspecció de Serveis del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Via 
Augusta, 202-226, planta 5B, 08021 Barcelona, 
de dilluns a divendres en horari d’oficina.

Barcelona, 15 de febrer de 2008

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(08.046.018)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 
següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.

Número d’expedient: 2010/07.
Objecte del contracte: subministrament de 
material escolar i educatiu amb destinació als 
centres educatius públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 1.438.604,00 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOUE núm.: 2007/S78-095274, 
en data 21 d’abril de 2007.
Publicat al DOGC núm.: 4875, en data 3 de 
maig de 2007.
Publicat al BOE núm.: 117, en data 16 de 
maig de 2007.
Data d’adjudicació: 3 d’agost de 2007.
Contractistes: El Corte Inglés, SA: 25.595,10 
euros, IVA inclòs.
I.D. Grup, SA: 14.977,77 euros, IVA inclòs.
Manuel Esteban Escobar: 66.482,00 euros, 
IVA inclòs.
Barcino Ofimat, SL: 21.306,10 euros, IVA 
inclòs.
Equipamientos Deportivos, SA (Equidesa): 
48.075,00 euros, IVA inclòs.
Plus Mer, SL: 11.327,00 euros, IVA inclòs.
Sidac, SA: 24.982,00 euros, IVA inclòs.
Blanquerna de Distribucions, SA: 14.128,72 
euros, IVA inclòs.
G y M Alti, SL: 697.285,00 euros, IVA in-
clòs.
Mecanización Industr ial Sabadel l ,  SA: 
72.012,34 euros, IVA inclòs.
Equinse, SA: 151.705,79 euros, IVA inclòs.
Ingenium 21, SA: 45.425,00 euros, IVA 
inclòs.
Management Amusement Park, SL: 32.144,00 
euros, IVA inclòs.
Heliocorb, SL: 6.171,20 euros, IVA inclòs.
Audiovisuales para la Educación, SLU (Audi-
educ): 29.697,16 euros, IVA inclòs.
Auxiliares Didacticos Audiovisuales Laborato-
rio, SL (Adal): 4.035,20 euros, IVA inclòs.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
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Número d’expedient: 0005/08.
Objecte del contracte: servei de neteja del 
Complex Educatiu de Tarragona, format per la 
Unitat de Gerència i Serveis Comuns, IES Pere 
Martell, IES del Complex Educatiu de Tarragona 
i Serveis Educatius del Tarragonès.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 614.256,00 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOUE núm.: 218-265706, en data 
13 de novembre de 2007.
Publicat al DOGC núm.: 5013, en data 21 de 
novembre de 2007.
Publicat al BOE núm.: 285, en data 28 de 
novembre de 2007.
Data d’adjudicació: 10 de gener de 2008.
Contractista: Clanser, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import de l’adjudicació: 572.401,26 euros, 
IVA inclòs.

Número d’expedient: 0043/08.
Objecte del contracte: servei consistent en la 
realització de diverses activitats pedagògiques 
i la gestió del servei d’allotjament corresponent 
a les estades d’alumnes i professorat per tal 
que es pugui dura a terme el projecte educatiu 
del Camp d’Aprenentatge de Juneda.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat únic.
Pressupost base de la licitació: 81.554,00 
euros, IVA exempt.
Data d’adjudicació: 14 de desembre de 
2007.
Contractista: Les Obagues Eines Educatives, 
SCCL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 81.554,00 euros, IVA 
exempt.

Número d’expedient: 0072/08.
Objecte del contracte: servei consistent en 
la realització de les activitats pròpies per al 
funcionament del Camp d’Aprenentatge de 
la Noguera i la gestió del servei d’allotjament 
corresponent a l’estada i manutenció d’alum-
nes i professorat.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (únic productor).
Pressupost base de la licitació: 65.100,00 
euros, IVA exempt.
Data d’adjudicació: 14 de desembre de 2007.
Contractista: Associació Recerca i Difusió del 
Patrimoni Històric de la Noguera.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 65.100,00 euros, IVA 
exempt.

Barcelona, 4 de febrer de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.035.088)

RESOLUCIÓ EDU/519/2008, de 4 de febrer, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Sagrado Corazón de Jesús, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Sagrado 

Corazón de Jesús, de Terrassa, en petició 
d’autorització de modificació dels locals i 
de la capacitat, es va instruir l’expedient 
corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat 
Sagrado Corazón de Jesús, de Terrassa, codi 
08029881, per modificació dels locals i de la 
capacitat, en els termes següents:

Local que s’amplia: c. Torras i Bages, 
cantonada c. Roger de Llúria, on es traslla-
den els ensenyaments d’educació infantil de 
segon cicle.

Capacitat que s’amplia:
Educació primària: de 12 a 18 unitats i de 

300 a 450 llocs escolars al c. Pare Font, 42.
Aquesta autorització té efectes des de l’inici 

del curs 2007-2008.

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

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

Sabadell, 4 de febrer de 2008

p. d. (Resolució de 10.5.1999,  
DOGC de 7.6.1999)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials  
al Vallès Occidental

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2007-
2008:
Autorització d’obertura:

Edifici principal: c. Pare Font, 42.
Educació primària: 18 unitats amb capacitat 

per a 450 llocs escolars.
Edifici 2: c. Pare Font, 152, cantonada c. 

Torras i Bages.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats 

amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 70 

llocs escolars de la modalitat d’humanitats i 

ciències socials i 4 unitats amb capacitat per a 
140 llocs escolars de la modalitat de ciències 
i tecnologia.

Amb caràcter provisional i fins a la seva 
extinció: 6 unitats amb capacitat per a 210 
llocs escolars en les modalitats de ciències de 
la naturalesa i la salut, humanitats i ciències 
socials, i tecnologia.

Edifici 3: c. Torras i Bages, cantonada c. 
Roger de Llúria.

Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

(08.035.134)

RESOLUCIÓ EDU/520/2008, de 4 de febrer, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Cultura Pràctica, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Cultura Pràctica, de Terrassa, en petició 
d’autorització de modificació dels locals, de la 
capacitat, i dels ensenyaments del centre, es 
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa d’aplicació, en concret 
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, 
pel qual s’estableixen els requisits mínims 
dels centres que imparteixin ensenyaments 
de règim general no universitaris; el Reial 
decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel 
qual s’estableix l’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu; 
l’annex V del Reial decret 777/1998, de 30 
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a l’àmbit del sistema educatiu, 
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre 
el règim d’autorització dels centres docents 
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Cultura 
Pràctica, codi 08030017, de Terrassa, per 
modificació dels locals, de la capacitat i 
dels ensenyaments del centre, en els termes 
següents:

Local que s’amplia:
c. Sant Pau, 11, amb entrada també per c. 

Cardaire. (Espais complementaris).

Local que se suprimeix:
c. Puignovell, 6-8. Els ensenyaments de 

formació professional ubicats en aquest local 
es traslladen a l’adreça principal del c. Sant 
Pere, 36-38, amb nova distribució.

Capacitat que es modifica:
Educació infantil de segon cicle: disminució 

de 140 a 130 llocs escolars.
Educació primària: disminució de 300 a 283 

llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: disminució 

de 240 a 224 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:



Full de disposicions i actes administratius

5470

Gestió administrativa: ampliació d’1 a 2 
unitats i de 20 a 40 llocs escolars. En cap 
cas una unitat no superarà els 20 llocs 
escolars.

Ensenyament que se suprimeix:
Formació professional de grau superior: 

Secretariat.
Aquesta modificació de l’autorització 

d’obertura té efectes des de l’inici del curs 
2007-2008.

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

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

Sabadell, 4 de febrer de 2008

p. d. (Resolució de 10.5.1999,  
DOGC de 7.6.1999)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials  
al Vallès Occidental

Annex

Composició del centre a l’inici del curs 2007-
2008:

Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Sant Pere, 36-38.
Educació infantil de segon cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 130 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 2 unitats amb capa-

citat per a 40 llocs escolars. En cap cas una 
unitat no superarà els 20 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Administració i finances: 2 unitats amb ca-

pacitat per a 40 llocs escolars. En cap cas una 
unitat no superarà els 20 llocs escolars.

Espais complementaris de tots els ense-
nyaments.

Adreça 2: c. Cardaire 23 i 29
Educació primària: 12 unitats amb capacitat 

per a 283 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats 

amb capacitat per a 224 llocs escolars.
L’adreça principal i l’adreça 2 estan comu-

nicades per tres escales i un pati.
Adreça 3: c. Sant Pau, 11, amb entrada 

també per c. Cardaire. (Vestidors i sala d’usos 
múltiples).

(08.035.137)

RESOLUCIÓ EDU/521/2008, de 15 de febrer, 
per la qual s’autoritza l’obertura de l’Escola 
de Dansa Centrescènic de Torredembarra de 
titularitat privada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents Serveis Territorials del De-

partament d’Educació, pel representant del 
promotor del centre docent privat Escola de 
Dansa Centrescènic, de Torredembarra, en 
petició d’autorització d’obertura, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, 
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; 
el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel 
qual es regulen les escoles de música i de 
dansa i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent 
privat que es descriu a continuació:

Serveis Territorials: Tarragona
Comarca: Tarragonès.
Municipi: Torredembarra.
Localitat: Torredembarra.
Codi: 43010918.
Denominació: Escola de Dansa Centrescè-
nic.
Adreça: carrer Eduard Benot, 11/carrer Car-
nisseria, 9.
Titular: Centrescènic, Societat Civil Particular.
NIF del titular: G43724368.
Ensenyaments autoritzats:

Ensenyaments de dansa amb capacitat 
màxima simultània de 29 alumnes.

Aquesta autorització té efectes a partir de 
l’inici del curs 2007-2008.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de 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, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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.

Tarragona, 15 de febrer de 2008

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

Vicent Villena i Serrano
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

(08.046.092)

RESOLUCIÓ EDU/522/2008, de 18 de febrer, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre d’educació infantil 
Mare de Déu de l’Esperança, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre d’edu-
cació infantil de primer cicle Mare de Déu de 
l’Esperança, de Tarragona, en petició d’auto-
rització de modificació de la capacitat, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació; el Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació següent de 
l’autorització d’obertura del centre d’educa-
ció infantil Mare de Déu de l’Esperança, codi 
43008237, de Tarragona:

Educació infantil de primer cicle: ampliació 
de 5 a 6 unitats i de 74 a 91 llocs escolars.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.

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

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

Tarragona, 18 de febrer de 2008

p. d. (Resolució de 10.5.1999,  
DOGC de 7.6.1999)

Vicent Villena Serrano
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

(08.049.018)

RESOLUCIÓ EDU/523/2008, de 18 de febrer, 
per la qual es modifica l’adscripció de centres 
docents sostinguts amb fons públics als efec-
tes del procediment d’admissió d’alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, estableix que en els procediments 
d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts 
amb fons públics, que imparteixen educació 
primària o educació secundària obligatòria 
o batxillerat, en cas que no hi hagi places 
suficients, tindran prioritat aquells alumnes 
que procedeixin dels centres que tinguin 
adscrits.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel 
qual s’estableix el procediment d’admissió 
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de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics, disposa que 
l’adscripció de centres que disposa la legis-
lació vigent es pot establir entre centres que 
imparteixen segon cicle d’educació infantil i 
centres d’educació primària, entre centres 
que imparteixen educació primària i centres 
d’educació secundària obligatòria i entre 
centres que imparteixen educació secundària 
obligatòria i centres de batxillerat, exclosa la 
modalitat d’arts, sempre que, en cada cas, 
ambdós ensenyaments siguin sufragats amb 
fons públics i que els centres a adscriure 
estiguin ubicats en el mateix municipi que el 
centre receptor, llevat que en el municipi dels 
centres a adscriure no hi hagi oferta dels 
corresponents ensenyaments.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripcions 
per adaptar-les a les necessitats d’escola-
rització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels 
requisits que estableix la normativa vigent,

Resolc:

Modificar l’adscripció dels centres docents 
públics que imparteixen educació primària als 
centres docents públics d’educació secundària 
obligatòria de la Generalitat de Catalunya, en 
els termes de l’annex.

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

Tarragona, 18 de febrer de 2008

Vicent Villena Serrano
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

Modificació de l’adscripció d’educació primària 
a educació secundària obligatòria

1. Noves adscripcions

Comarca: Alt Camp.
CEIP Les Moreres (Aiguamúrcia) codi: 

43006174 a IES Valls (Valls), codi: 43010608
CEIP La Barquera (Alió), codi: 43000226 a 

IES Valls (Valls), codi: 43010608
CEIP Sant Jaume de Bràfim (Bràfim), codi: 

43000652 a IES Valls (Valls), codi: 43010608
CEIP Cabra del Camp (Cabra del Camp), 

codi: 43000688 a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

CEIP Mare de Déu de l’Esperança (Figuerola 
del Camp), codi 43001115 a IES Valls (Valls), 
codi: 43010608

CEIP Berenguer de Montoliu (Masllorenç), 
codi 43005421 a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

CEIP Sant Sebastià (Nulles), codi 43001796 
a IES Valls (Valls), codi: 43010608

CEIP Sant Ramon (El Pla de Santa Maria), 
codi 43001966, a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

CEIP Santa Magdalena (El Pont d’Armen-
tera), codi 43005492, a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

CEIP Joan Plana (Puigpelat), codi 43002171, 
a IES Valls (Valls), codi: 43010608

CEIP Les Comes (Rodonyà), codi 43005571, 
a IES Valls (Valls), codi: 43010608

CEIP Mare de Déu del Roser (Vallmoll), 
codi 43004505, a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

CEIP Baltasar Segú (Valls), codi 43004530, 
a IES Valls (Valls), codi: 43010608

CEIP Eladi Homs (Valls), codi 43006575, a 
IES Valls (Valls), codi: 43010608

CEIP Enxaneta (Valls), codi 43006861, a IES 
Valls (Valls), codi: 43010608

CEIP Eugeni d’Ors (Valls), codi 43004633, 
a IES Valls (Valls), codi: 43010608

CEIP Mare de Déu de la Candela (Valls), 
codi 43004529, a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

CEIP Rocabruna (Picamoixons), codi 
43004517,  a  IES Va l ls  (Va l l s ) ,  cod i : 
43010608

CEIP Manuel de Castellví i Feliu (Vilabella), 
codi 43005637, a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

CEIP Bernard í  To l rà  (V i la- rodona) , 
codi 43004921, a IES Valls (Valls), codi: 
43010608

Col·legi Mare de Déu del Lledò, codi 
43004591, a IES Valls (Valls), codi: 43010608

Comarca: Baix Camp.
CEIP Cambrils 4 (Cambrils), codi 43011212, 

a IES Cambrils (Cambrils), codi 43006654, 
i a IES La Mar de la Frau (Cambrils), codi 
43010335, i a IES Ramon Berenguer IV (Cam-
brils, codi 43000779.

CEIP La Selva del Camp (La Selva del Camp), 
codi 43009679, a IES Joan Puig i Ferrater (La 
Selva del Camp), codi 43008511.

CEIP Reus 19 (Reus), codi 43010864, a IES 
Salvador Vilaseca (Reus), codi 43002582

CEIP Rubio i Ors (Reus), codi 43006061, a IES 
Salvador Vilaseca (Reus), codi 43002582

CEIP Reus 20 (Reus), codi 43011145, a 
IES Gabriel Ferrater (Reus), codi 43006678, 
i a IES Lluís Domènech i Montaner (Reus), 
codi 43007166.

Comarca: Baix Penedès
CEIP Calafell 2 (Calafell), codi 43011121, a 

IES Camí de Mar (Calafell), codi 43007257
CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (Calafell-

Segur de Calafell), codi 43000721, a IES 
Segur de Calafell (Calafell-Segur de Calafell), 
codi 43010372

CEIP La Ginesta (Calafell-Segur de Calafell), 
codi 43010098, a IES Segur de Calafell (Segur 
de Calafell), codi 43010372

Comarca: Tarragonès.
CEIP Salou (Salou) codi 43009451, a IES 

Salou (Salou), codi 43010347)
CEIP Europa (Salou), codi 43006393), a IES 

Salou (Salou), codi 43010347)
CEIP Santa Mar ia del  Mar (Salou) , 

codi 43004931, a IES Salou (Salou), codi 
43010347)

CEIP Salou 2 (Salou), codi 43010153, a IES 
Salou (Salou), codi 43010347), a IES Jaume I 
(Salou), codi 43007543

Comarca: Conca de Barberà
CEIP Mare de Déu dels Torrents (Vimbodí), 

codi 43005081, a IES Joan Amigó i Callau 
(L’Espluga de Francolí), codi 43006617.

2. Adscripcions que se suprimeixen

Comarca: Baix Penedès
CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (Calafell-

Segur de Calafell), codi 43000721, a IES Camí 
de Mar (Calafell), codi 43007257

CEIP La Ginesta (Calafell-Segur de Calafell), 
codi 43010098, a IES Camí de Mar (Calafell), 
codi 43007257

Comarca: Alt Camp
CEIP Mare de Déu dels Torrents (Vimbodí), 

codi 43005081, a IES Martí l’Humà (Montblanc), 
codi 43009187

Comarca: Baix Camp
CEIP Eduard Toda i Güell (Reus), codi 

43005765, de l’IES Josep Tapiró (Reus), codi 
43008444

CEIP Rosa Sensat (Reus), codi 43006228, 
de l’IES Josep Tapiró (Reus), codi 43008444

CEIP Teresa Miquel i Pàmies (Reus), codi 
43006541, de l’IES Josep Tapiró (Reus), codi 
43008444

CEIP Rubió i Ors (Reus), codi 43006061, de 
l’IES Gabriel Ferrater (Reus), codi 43006678 
i de l’IES Lluís Domènech i Montaner (Reus), 
codi 43007166

CEIP Marià Fortuny (Reus), codi 43002259, 
de l’IES Salvador Vilaseca (Reus), codi 
43002582

CEIP Sant Bernat Calbó (Reus), codi 
43005935, de l’IES Salvador Vilaseca (Reus), 
codi 43002582

(08.049.014)

RESOLUCIÓ EDU/524/2008, de 5 de febrer, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil Tic-Tac, de Sant Boi de 
Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel promotor, es va 
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educa-
ció infantil Tic-Tac, de Sant Boi de Llobregat, 
en els termes següents:

Comarca: Baix Llobregat.
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
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Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Codi: 08065721.
Denominació genèrica: Escola bressol.
Denominació específica: Tic-Tac.
Adreça: av. Can Carreras, 1-3.
Titular: Jorge Suñé Barahona.
NIF: 37738074L.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle:
4 unitats amb capacitat per a 61 llocs 

escolars.
 A aquest centre li són d’aplicació les previ-

sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 5 de febrer de 2008

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

Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials 
al Baix Llobregat-Anoia

(08.036.114)

RESOLUCIÓ EDU/525/2008, de 4 de febrer, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Sagrat 
Cor-Vedruna, de Sant Boi de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Sagrat Cor-
Vedruna, de Sant Boi de Llobregat, en petició 
d’autorització de modificació de la capacitat, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 

s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixin ensenyaments de règim general 
no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de 
març, sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Sagrat 
Cor-Vedruna, codi 08025459, de Sant Boi de 
Llobregat, per modificació de la capacitat, en 
els termes següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació 
de 123 a 150 llocs escolars.

Educació primària: disminució de 300 a 296 
llocs escolars.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, segons el que 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.

Sant Feliu de Llobregat, 4 de febrer de 2008

p. d. (Resolució de 10.5.1999, 
DOGC de 7.6.1999)

Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials 
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Composició del centre des de l’inici del curs 
2007-2008:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat 

per a 296 llocs escolars.

(08.035.133)

RESOLUCIÓ EDU/526/2008, de 7 de febrer, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Patufet, de Gavà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la titular del 
centre docent privat Patufet, de Gavà, en 
petició d’autorització de canvi de titularitat i 
modificació dels ensenyaments, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment, per part del nou titular, 
dels requisits exigits per la normativa d’aplica-
ció, en concret, per la Llei orgànica 8/1985, de 
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; 
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel 

qual s’estableixen els requisits mínims dels 
centres que imparteixin ensenyaments de règim 
general no universitaris, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Patufet, 
codi 08040631, de Gavà, per canvi de titula-
ritat i modificació dels ensenyaments, en els 
termes següents:

Canvi de titularitat amb efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008:

Les dades del nou titular són:
Nom: M. Dolors Lavilla Prats.
NIF: 77284887B.

Ensenyaments que se suprimeixen:
Educació infantil de segon cicle amb efectes 

des del 24 d’octubre de 2004.
Ensenyaments que s’autoritzen:

Educació infantil de primer cicle: 3 unitats 
i 41 llocs escolars amb efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.

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

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, segons el que 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.

Sant Feliu de Llobregat, 7 de febrer de 2008

p. d. (Resolució de 10.5.1999, 
DOGC de 7.6.1999)

Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials 
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Composició del centre des de l’inici del curs 
2007-2008:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 41 llocs escolars

(08.038.016)

DECRET 40/2008, de 26 de febrer, de cessa-
ment i nomenament d’un membre del Consell 
Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 4.1.p) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 
de desembre, dels consells escolars, a sol-
licitud del Consell Nacional de la Joventut 
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de Catalunya, cal procedir al cessament i 
al nomenament d’un membre del Consell 
Escolar de Catalunya.

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

Decreto:

Article 1
El cessament com a membre del Consell 

Escolar de Catalunya, en representació del 
Consell Nacional de la Joventut, del senyor 
Ramon Serra i Santaeufemia, i se li agraeixen 
els serveis prestats.

Article 2
El nomenament com a membre del Consell 

Escolar de Catalunya, en representació del 
Consell Nacional de la Joventut, del senyor 
Fidel Gonzàlez Pérez, amb efectes fins al 10 
d’agost de 2009.

Barcelona, 26 de febrer de 2008

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.051.059)

RESOLUCIÓ EDU/527/2008, de 21 de febrer, 
de citació a termini d’interessats en el recurs 
contenciós administratiu núm. 1069/2007, 
interposat per M. Teresa Villafranca Mercé.

En compliment del que ha ordenat el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
1069/2007, interposat per la senyora M. Teresa 
Villafranca Mercé;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se 
davant el tribunal esmentat, en el termini de nou 
dies a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles 
interessats en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 1069/2008, interposat contra la 
Resolució del recurs d’alçada interposat per la 
senyora Maria Teresa Villafranca Mercé contra 
l’actuació del tribunal número 5 de l’especialitat 
de dibuix, del procés selectiu del cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, convocat per 
la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, 
de convocatòria de proves per a la provisió 
de places de funcionaris docents.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termi-
ni mitjançant la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de febrer de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.052.106)

RESOLUCIÓ EDU/553/2008, de 25 de 
febrer, per la qual es modifica la Resolució 
EDU/350/2008, d’11 de febrer, per la qual 
s’anuncia la convocatòria de concurs públic 
per formar part de la borsa de treball per 
prestar serveis amb caràcter temporal com 
a personal interí docent en centres públics 
no universitaris dependents del Departament 
d’Educació.

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de 
la Resolució EDU/350/2008, d’11 de febrer, 

el termini de presentació de sol·licituds per 
participar en aquesta convocatòria és des del 
dia 19 fins al 26 de febrer de 2008, ambdós 
inclosos.

A la vista del volum de sol·licituds pre-
sentades i per a una millor gestió de la seva 
tramitació es fa aconsellable l’ampliació del 
termini de presentació de sol·licituds.

Per això,

Resolc:

Modificar l’apartat 2 de la Resolució 
EDU/350/2008, d’11 de febrer, en el sentit 
de prorrogar el termini de presentació de sol-
licituds per participar en aquesta convocatòria 
fins el 4 de març inclòs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant el jutjat contenciós administratiu, en 
el termini de dos mesos comptats a partir 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, abans del recurs 
contenciós administratiu, davant el director 
general de Recursos del Sistema Educatiu, 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2008

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(08.057.001)


