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RESOLUCIÓ EDU/757/2008, de 3 de març, 
per la qual es convoca la realització de proves 
específiques per a l’obtenció del certificat de 
formació instrumental i per a l’obtenció del 
títol de graduat en educació secundària per 
a persones majors de 18 anys.

El Decret 213/2002, d’1 d’agost, estableix 
l’ordenació curricular de la formació bàsica de 
les persones adultes i detalla a l’annex 1 els 
objectius generals i els objectius terminals del 
currículum del cicle de formació instrumental 
per a persones adultes i, a l’annex 2, els ob-
jectius generals, els continguts i els objectius 
terminals del currículum de l’educació secun-
dària per a les persones adultes.

L’Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, mo-
dificada per l’Ordre BEF/450/2003, de 7 de 
novembre, i l’Ordre BEF/178/2003, de 16 
d’abril, regulen, respectivament, les proves 
específiques per a l’obtenció del certificat de 
formació instrumental i per a l’obtenció del 
títol de graduat en educació secundària per 
a persones majors de 18 anys.

Atès que la disposició final tercera del Decret 
213/2002, d’1 d’agost, abans esmentada, es-
tableix que s’han d’efectuar proves específiques 
com a mínim dos cops a l’any, per tal que les 
persones de més de 18 anys puguin obtenir el 
certificat de formació instrumental, així com el 
títol de graduat en educació secundària,
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Resolc:

—1 Convocar les proves específiques per 
a l’obtenció del certificat de formació instru-
mental i per a l’obtenció del títol de graduat 
en educació secundària per a persones majors 
de 18 anys.

—2 Requisits d’accés
2.1 Edat per presentar-se a les proves 

específiques:
Les persones que es presenten al certificat 

de formació instrumental i al graduat en edu-
cació secundària han de tenir 18 anys o més 
el dia de la prova.

2.2 A més, cal que els aspirants a obtenir 
el títol de graduat en educació secundària no 
estiguin matriculats en avaluació contínua en 
els ensenyaments de graduat en educació 
secundària en centres de persones adultes 
en el mateix curs acadèmic, o bé que en cas 
d’haver fet la matrícula, s’hagin donat de baixa 
d’aquests ensenyaments, com a mínim, tres 
mesos abans de la data en què comenci el 
període d’inscripció.

—3 Inscripció a les proves
3.1 Període i procediment d’inscripció.
El període d’inscripció a les proves del cer-

tificat de formació instrumental i del graduat 
en educació secundària és del 14 al 21 d’abril 
de 2008, ambdós inclosos.

La inscripció es fa per mitjans telemàtics a la 
web del Departament d’Educació http://www.
gencat.net/educacio, d’acord amb l’Ordre 
EDU/494/2006, de 20 d’octubre, per la qual 
s’aprova la tramitació telemàtica del procedi-
ment d’inscripció a processos d’acreditació 
de coneixements, aptituds o competències 
convocats pel Departament d’Educació. La 
inscripció també es podrà fer a través del telèfon 
d’atenció ciutadana 012, i per les diferents vies 
que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

3.2 Inscripció per a la prova de certificat 
de formació instrumental.

En la sol·licitud d’inscripció cal indicar:
a) Les dades personals.
b) El centre on es vol fer la prova.
3.3 Inscripció per a la prova de graduat 

en educació secundària.
En la sol·licitud d’inscripció cal indicar:
a) Les dades personals.
b) El centre on es vol fer la prova.
c) L’àmbit o els àmbits dels quals es vol 

examinar l’aspirant.
d) La llengua estrangera triada (anglès o 

francès).
e) L’exempció de la llengua catalana, si 

escau.
f) La sol·licitud de convalidació d’àmbit o 

àmbits, per a aquells aspirants que demanen 
per primer cop convalidació.

g) El reconeixement de notes, per a aquells 
aspirants que amb anterioritat s’hagin ma-
triculat en els ensenyaments de graduat en 
educació secundària en centres de persones 
adultes, o que s’hagin presentat amb anteri-
oritat a proves específiques.

3.4 Les persones que s’inscriguin telemà-
ticament podran acreditar la presentació de la 
sol·licitud amb la impressió de la pantalla de 
confirmació del tràmit.

3.5 Si el nombre d’inscripcions és inferior a 
la capacitat d’un centre, es tancarà com a centre 

de prova, i com a conseqüència es passaran les 
inscripcions dels aspirants a un altre centre de 
prova, dins del mateix àmbit territorial.

3.6 Vuit dies hàbils després de tancar-se 
el període d’inscripció, a partir del 30 d’abril 
de 2008, es publicaran a la web del Departa-
ment d’Educació i als centres on es realitzaran 
les proves, les llistes de persones admeses i 
excloses, on també hi constarà el requeriment 
de documentació, si escau.

3.7 En el termini de sis dies hàbils següents 
a la publicació de les llistes provisionals, com 
a màxim el 8 de maig de 2008, els aspirants 
podran presentar reclamacions o aportar la 
documentació requerida en el centre on es 
faran les proves.

3.8 Passat el període per poder presentar 
documentació o reclamacions es publicaran 
les llistes definitives, com a màxim el 15 de 
maig a la web del Departament d’Educació i 
als centres on es faran les proves.

3.9 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.

—4 Aspirants amb necessitats específi-
ques

4.1 Les persones amb discapacitats 
físiques, psíquiques o sensorials o altres 
trastorns, que tinguin la declaració legal de 
disminució, podran sol·licitar l’adaptació de la 
prova i/o els recursos addicionals necessaris 
per desenvolupar-la.

4.2 Les persones en aquestes condicions 
hauran de presentar la sol·licitud per escrit 
d’acord amb el model que es detalla l’annex 
1 d’aquesta Resolució, adreçada a la Direcció 
General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat 
durant el període d’inscripció.

4.3 La Direcció General de l’Educació 
Bàsica i el Batxillerat determinarà, si escau, 
les mesures o recursos addicionals per a ca-
dascun, i n’informarà a la persona interessada 
i a la comissió corresponent.

—5 Elaboració de les proves
La Direcció General de l’Educació Bàsica i 

el Batxillerat elaborarà les proves i les trametrà 
a les comissions avaluadores.

—6 Centres, dates i horaris de realització 
de les proves

6.1 Les proves del certificat de formació 
instrumental i les de graduat en educació se-
cundària es realitzaran als centres de formació 
de persones adultes relacionats a l’annex 2. 
Si el nombre d’inscripcions ho fes necessari 
es designaran nous centres.

6.2 La prova de certificat de formació 
instrumental es farà el 28 de maig de 2008 i 
les proves de graduat en educació secundària 
els dies 28 i 29 de maig de 2008.

6.3 Horaris.
6.3.1 Proves de certificat de formació 

instrumental:
De 15.00 h a 15.30 h: verificació de la 

identitat dels aspirants.
De 15.30 h a 18.00 h: examen de certificat 

de formació instrumental.
6.3.2 Proves de graduat en educació 

secundària:
Dimecres 28 de maig de 2008:
De 9.30 h a 10.00 h: verificació de la identitat 

dels aspirants.

De 10.00 h a 13.00 h: examen de l’àmbit 
de les matemàtiques, de la ciència i de la 
tecnologia.

De 15.00 h a 15.30 h: verificació de la 
identitat dels aspirants.

De 15.30 h a 17.30 h: examen de l’àmbit de 
les ciències socials i de la participació.

Dijous 29 de maig de 2008:
De 9.30 h a 10.00 h: verificació de la identitat 

dels aspirants.
De 10.00 h a 14.00 h: examen de l’àmbit 

de la comunicació.

—7 Requisits d’admissió a les proves
7.1 Per poder fer els exàmens correspo-

nents, les persones inscrites han de presentar 
el document original d’identificació que han fet 
constar en la inscripció.

7.2 Abans de l’inici de les proves, els 
membres de la comissió avaluadora verificaran 
la identitat dels/de les aspirants.

—8 Informació als aspirants
Al començament de les proves, la comissió 

avaluadora informarà els aspirants sobre els 
aspectes següents:

a) Desenvolupament de les proves
b) Lloc i data on es publicaran els resultats 

de les proves.
c) Lloc i data límit de sol·licitud de revisió 

d’examen.
d) Lloc i data límit de publicació del resultat 

de la revisió d’examen.
e) Lloc, data i horari de recollida de certifi-

cacions acreditatives corresponents.

—9 Justificant d’assistència
S’estendrà un justificant d’assistència, signat 

i segellat per la comissió avaluadora, a aquelles 
persones que el sol·licitin.

—10 Objectiu i contingut de les proves
10.1 L’objectiu de les proves és que 

l’aspirant demostri que té assolits els objec-
tius generals, els continguts i els objectius 
terminals que corresponen a cadascun dels 
cicles del currículum de la formació bàsica 
de les persones adultes, establerts al Decret 
213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix 
l’ordenació curricular de la formació bàsica 
de les persones adultes.

10.2 Les proves del certificat de formació 
instrumental són de caràcter global, i el seu 
contingut correspon a les diverses àrees del 
currículum del cicle de formació instrumental 
de la formació bàsica per a les persones 
adultes.

10.3 Les proves del graduat en educació 
secundària estan estructurades en tres àmbits 
que contenen les diverses àrees, d’acord amb 
l’Ordre BEF/178/2003, de 16 d’abril.

—11 Comissions avaluadores
11.1 Nomenament.
La persona titular de la Direcció General 

de l’Educació Bàsica i el Batxillerat nomenarà 
els membres de les comissions avaluadores 
d’acord amb la composició que estableix l’Or-
dre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada 
per l’Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, 
i l’Ordre BEF/178/2003, de 16 d’abril.

11.2 La relació dels membres de les co-
missions avaluadores es farà pública al tauler 
d’anuncis dels centres, seus de les proves i 
a la pàgina web del Departament d’Educació 
(http://www.gencat.net/educacio).



5551

Núm. 1179

11.3 Les comissions avaluadores actua-
ran d’acord amb les disposicions d’aquesta 
Resolució i amb les instruccions que emeti 
la Direcció General de l’Educació Bàsica i el 
Batxillerat.

11.4 En qualsevol moment de la realització 
de les proves els membres de la comissió 
avaluadora podran comprovar la identitat dels 
aspirants i en el cas de detectar l’incompli-
ment de qualsevol dels requisits, l’aspirant en 
quedarà exclòs.

11.5 Els membres de les comissions 
avaluadores estan sotmesos als articles 28 i 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i de procediment administratiu comú, pel que 
fa a l’abstenció i la recusació.

11.6 Els membres de les comissions per a 
les proves de certificat de formació instrumental 
estaran inclosos dins la categoria cinquena, 
i els de graduat en educació secundària 
dins de la categoria tercera, als efectes que 
preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol, 
de modificació del Decret 337/1988, de 17 
d’octubre, de regulació i actualització d’indem-
nitzacions per raó de serveis a la Generalitat 
de Catalunya, i de revisió dels imports de 
determinades indeminitzacions (DOGC núm. 
1787, de 23.8.1993).

—12 Qualificació de les proves
12.1 Proves de certificat de formació 

instrumental:
a) La qualificació serà global, a partir de la 

superació dels continguts mínims de cada àrea, 
i es farà en els termes d’apte i no apte.

b) La superació de les proves suposa obtenir 
el certificat de formació instrumental.

12.2 Proves de graduat en educació 
secundària:

a) La qualificació serà global per a cadas-
cun dels tres àmbits, i es farà en els termes 
d’insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent, 
d’acord amb les següents puntuacions:

Àmbit de la comunicació. La puntuació mà-
xima és de 120 punts, la puntuació mínima per 
poder superar l’àmbit és de 60 punts, sempre i 
quan l’aspirant superi també els mínims exigits 
en els apartats en què s’estructura la prova 
d’aquest àmbit.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència 
i de la tecnologia. La puntuació màxima és 
de 90 punts. La puntuació mínima per poder 
superar l’àmbit és de 45 punts.

Àmbit de les ciències socials i de la partici-
pació. La puntuació màxima és de 60 punts. 
La puntuació mínima per poder superar l’àmbit 
és de 30 punts.

b) La superació dels tres àmbits suposa 
obtenir el títol de graduat en educació se-
cundària.

c) Als aspirants que hagin superat un o dos 
àmbits, se’ls mantindran les qualificacions per 
a convocatòries posteriors.

—13 Publicació de resultats
Les comissions avaluadores faran públics 

els resultats de les proves a la web del De-
partament d’Educació i al tauler dels centres 
on s’han realitzat les proves, no més tard del 
10 de juny de 2008.

—14 Revisió de proves
14.1 En cas que l’aspirant no consideri 

ajustada a dret la qualificació emesa per la 
comissió avaluadora, podrà sol·licitar la revisió 

de les proves per mitjà d’un escrit que haurà 
de presentar al registre del centre on s’hagi 
examinat, adreçat al president o presidenta de 
la comissió avaluadora, en el termini màxim 
de cinc dies hàbils següents a la publicació 
dels resultats, no més tard del 16 de juny 
de 2008.

14.2 Transcorregut aquest termini la co-
missió avaluadora es reunirà i un cop revisades 
les proves estendrà l’acta corresponent, i pu-
blicarà el resultat en el termini màxim de cinc 
dies hàbils a partir de la data de finalització 
del termini per sol·licitar revisió de proves, no 
més tard del 21 de juny.

14.3 Contra la resolució de revisió de pro-
ves, les persones interessades poden presentar 
recurs d’alçada davant de la persona titular de 
la Direcció General de l’Educació Bàsica i el 
Batxillerat, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la data de publicació dels 
resultats, no més tard del 21 de juliol de 2008, 
d’acord amb el que disposen els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

—15 Convalidacions i equivalències d’àm-
bits

15.1 La comissió avaluadora efectuarà les 
convalidacions, una vegada s’hagi fet pública 
la llista provisional d’inscrits i els/les aspirants 
hagin presentat la documentació reclamada a 
la llista en el termini establert.

15.2 Els centres on es realitzen les proves 
són els responsables de recollir i verificar la 
documentació que presenta la persona inte-
ressada, així com d’informar si procedeix o 
no la convalidació.

15.3 Per a les convalidacions i les equiva-
lències cal seguir els criteris que es detallen 
als annexos 3 i 4, respectivament, d’aquesta 
Resolució.

—16 Exempció de llengua catalana
16.1 Els aspirants a l’obtenció del títol de 

graduat en educació secundària que acreditin 
menys d’un any de residència a Catalunya i que 
amb anterioritat no hagin estat escolaritzats a 
Catalunya, abans de la inscripció a les proves 
específiques podran sol·licitar l’exempció de la 
llengua catalana al Servei d’Ensenyament del 
Català del Departament d’Educació.

16.2 Les persones que hagin obtingut 
l’exempció, i presentin la documentació recla-
mada a la llista provisional, quedaran exemptes 
de realitzar els exercicis específics de la llengua 
catalana proposats a l’àmbit de la comunicació 
del graduat en educació secundària.

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

ons avaluadores conservaran tota la documen-
tació relativa al procés de la prova, i restarà a 
la disposició de l’Administració educativa.

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

administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2008

Jaume Graells i Veguin
Director general de l’Educació Bàsica 
i el Batxillerat

ANNEX 1

Sol·licitud de reconeixement de necessitats 
específiques a efectes de les proves específi-
ques per a l’obtenció del certificat de formació 
instrumental i per a l’obtenció del títol de 
graduat en educació secundària

(nom i cognoms), amb domicili al carrer 
(nom del carrer i número), municipi (nom del 
municipi), CP (número codi postal), nascut/da 
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (número) i 
telèfon de contacte (número),

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a les proves 
específiques per a l’obtenció del certificat de 
formació instrumental o per a l’obtenció del 
títol de graduat en educació secundària, en 
la convocatòria de maig del 2008.

2. Que tinc una disminució legalment 
reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud el document 
següent:

Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania o 
equivalent, i certificat d’un organisme acreditat 
descriptiu de la disminució o trastorn.

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en 
compte a l’hora de fer la prova.

(Població), (dia), de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General de l’Educació Bàsica
i el Batxillerat

Via Augusta, 202, 08021 Barcelona

ANNEX 2

Centres de Formació de Persones Adultes 
on es realitzaran les proves específiques de 
certificat de formació instrumental i de graduat 
en educació secundària

CFA Freire, Via Favència, 254, Barcelona, 
933.534.419.

CFA Maria Rúbies, Via Laietana, 18, 8è, 
Barcelona, 933.103.094.

CFA Manuel Sacristán, Via Laietana, 16 
baixos, Barcelona, 934.812.767.

CFA Can Serra, Andorra, 12-14, l’Hospitalet 
de Llobregat, 934.384.061.

CFA Manuel Fernández, Frederica Montseny, 
1, Sant Adrià de Besòs., 934.622.364.

CFA La Creu de Barberà, Carders, 24, 
Sabadell, 937.116.448.
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CFA Les Bernardes, Sant Dionís, 40-42, 
Salt, 972.241.410.

CFA Joan Carles I, La Mercè, 1 (casal cívic), 
Lleida, 973.267.466.

CFA Josepa Massanés, Fra Antoni Cardona 
i Grau s/n, Tarragona 977.237.860.

ANNEX 3

Convalidacions d’àmbits del graduat en edu-
cació secundària per als aspirants procedents 
d’altres ensenyaments, i documentació que cal 
aportar per acreditar les convalidacions

1. Procedència: formació professional de 
primer grau (FP1).

1.1 Conjunt d’assignatures que cal tenir 
aprovades:

Llengua catalana, 2n
Llengua castellana, 2n
Idioma modern, 2n
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.
1.2 Conjunt d’assignatures que cal tenir 

aprovades:
Matemàtiques, 2n
Física i química, 2n
Ciències naturals, 2n (*)
Tècniques d’expressió gràfica, 1r (*)
Tecnologia, 2n
Àmbit convalidat: àmbit de les matemàti-

ques, de la ciència i de la tecnologia.
1.3 Conjunt d’assignatures que cal tenir 

aprovades:
Formació humanística, 2n
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències 

socials i de la participació.
(*) Aquestes assignatures es podien cursar a 1r 

o a 2n curs d’FP1 depenent de cada centre.

2. Procedència: batxillerat unificat polivalent 
(BUP).

2.1 Conjunt d’assignatures que cal tenir 
aprovades:

Llengua i literatura catalanes, 2n
Llengua espanyola i literatura, 2n
Llengua estrangera, 2n
Llatí, 2n
Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació
2.2 Conjunt d’assignatures que cal tenir 

aprovades:
Matemàtiques, 2n
Ciències naturals, 1r
Física i química, 2n
Dibuix, 1r
Àmbit convalidat: àmbit de les matemàti-

ques, de la ciència i de la tecnologia.
2.3 Conjunt d’assignatures que cal tenir 

aprovades:
Història, 1r
Geografia, 2n
Música, 1r
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències 

socials i de la participació.

3. Procedència: quart curs d’educació 
secundària obligatòria (ESO).

3.1 Conjunt d’àrees que cal tenir apro-
vades:

Llengua catalana i literatura, 4t
Llengua aranesa a la Val d’Aran, 4t
Llengua castellana i literatura, 4t
Llengua estrangera, 4t
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.

3.2 Conjunt d’àrees que cal tenir apro-
vades:

Matemàtiques, 4t
Ciències de la naturalesa, 4t
Tecnologia, 4t
Educació visual i plàstica, 3r o 4t
Àmbit convalidat: àmbit de les matemàti-

ques, de la ciència i de la tecnologia.
3.3 Conjunt d’àrees que cal tenir apro-

vades:
Ciències socials, 4t
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències 

socials i de la participació.
La documentació que cal aportar per poder 

acreditar les convalidacions és l’original del 
llibre d’escolaritat o un certificat de qualifica-
cions emès pel centre.

ANNEX 4

Equivalències per a les persones aspirants 
d’altres indrets de l’Estat espanyol

1. Procedència: ensenyaments d’educació 
secundària per a persones adultes de les 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol i 
de Ceuta i Melilla.

Àmbits que cal tenir aprovats:
1.1 Àmbit científic tecnològic.
Equivalències: àmbit de les matemàtiques, 

de la ciència i de la tecnologia.
1.2 Àmbit de les ciències de la huma-

nitat.
Equivalències: àmbit de les ciències socials 

i de la participació.
1.3 Àmbit de la lingüística i la comuni-

cació.
Equivalències: àmbit de la comunicació.

(08.060.016)

RESOLUCIÓ EDU/758/2008, de 7 de març, per 
la qual es modifica la Resolució EDU/349/2008, 
de 8 de febrer, per la qual s’aproven les normes 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als cen-
tres educatius, per al curs 2008-2009, en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics d’edu-
cació infantil, d’educació primària, d’educació 
secundària obligatòria, de batxillerat, de formació 
professional, artístics, d’esports, d’idiomes o de 
formació de persones adultes.

D’acord amb la disposició addicional quarta 
del 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, l’admissió de 
l’alumnat a les llars d’infants o a les escoles 
bressol, en els ajuntaments que hagin assumit 
la competència en aquesta matèria, s’ha de 
regir pels criteris establerts en aquest Decret 
i per la resta que estableixin aquests ajunta-
ments en exercici de les seves competències, 
així com pel barem que elaborin per a cada 
un d’aquells.

A l’efecte d’aclarir aquest extrem a la Reso-
lució EDU/349/2008, esmentada, es modifica 
el seu article 6.1, relatiu al procediment general 
d’admissió, per tal d’incorporar les funcions 
que corresponen als ajuntaments que hagin 
assumit competències en aquesta matèria.

Per això,

Resolc:

Modificar l’article 6.1 de la Resolució 
EDU/349/2008, de 8 de febrer, per tal d’afe-
gir-hi un darrer paràgraf, amb el següent 
redactat:

“D’acord amb el que preveu la disposició 
addicional quarta del Decret 75/2007, els ajun-
taments que hagin assumit la competència en 
matèria d’admissió d’alumnat del primer cicle 
d’educació infantil dels centres sufragats amb 
fons públics s’han de regir pels criteris establerts 
al Decret i per la resta que estableixin en exercici 
de les seves competències i poden elaborar el 
seu propi barem per a cada un d’aquells.”

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.

Barcelona, 7 de març de 2008

Isabel Darder
Directora general d’Atenció 
a la Comunitat Educativa

(08.067.020)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0657/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0657/08.

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

sala multiservei i instal·lació ascensor al CEE 
Jeroni de Moragas de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental).

b) Termini d’execució: 6 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 265.176,15 euros, IVA inclòs.

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

ció.

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

categoria d.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Incidència en l’execució de les obres 
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en el normal funcionament de l’edifici: fina a 
30 punts.

c) Actuacions mediambientals: fins a 15 
punts.

d) Seguretat i salut: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.551.69.00 Ext. 3178
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

net/pls/ense_lici/p01.menu
g) Data límit d’obtenció de documents i 

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

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

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

c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre 

General de 09.00 h. a 14.00 h.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

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

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

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 7 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.070.009)

RESOLUCIÓ EDU/782/2008, de 10 de març, 
per la qual es regulen les proves d’accés als 
ensenyaments de grau superior de música.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, estableix 
l’ordenació curricular del grau superior dels 
ensenyaments de música i regula la prova 
d’accés a aquests estudis.

Mitjançant la Resolució EDU/508/2007, de 20 
de febrer, es varen regular les proves d’accés als 
ensenyaments de grau superior de música.

Posteriorment, el Decret 25/2008, de 29 de 
gener (DOGC núm. 5060, de 31.1.2008) ha 
establert l’ordenació curricular dels ensenya-
ments de música de grau professional i regula 
la prova d’accés i, en el seu article 16, apartat 
3, preveu que el Departament d’Educació 
determinarà el percentatge que correspon 
a la qualificació mitjana de l’expedient dels 
estudis professionals per a la determinació de 
la qualificació final de la prova d’accés al grau 
superior de música.

D’altra banda, els estudis superiors de 
música tenen com a objectiu proporcionar a 
l’alumnat una formació sòlida de caire general 
en música, alhora que un nivell d’especialit-
zació en els terrenys professionals vinculats a 
l’àmbit i a la modalitat i/o itinerari en el qual 
cursen estudis.

Amb aquesta finalitat,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula les proves d’ac-

cés al grau superior dels ensenyaments de 
música.

—2 Objectius
L’objectiu de les proves d’accés serà verifi-

car la possessió per part de l’alumnat de les 
aptituds específiques per cursar amb aprofi-
tament els ensenyaments de grau superior de 
música en l’àmbit, modalitat o itinerari al qual 
es vol accedir.

—3 Requisits per accedir als ensenyaments 
de grau superior de música

3.1 Per accedir als estudis superiors de 
música cal complir els requisits següents:

a) Posseir la titulació acadèmica de batxiller 
o haver superat la prova d’accés a la universitat 
per a més grans de 25 anys o, per a les perso-
nes més grans de dinou anys d’edat, superar 
la prova en què es demostri la maduresa en 
relació amb els objectius del batxillerat.

b) Haver superat la prova específica d’ac-
cés en la qual els i les aspirants demostrin 
els coneixements i les habilitats professionals 
necessaris per cursar amb aprofitament els 
ensenyaments corresponents.

3.2 Per a l’accés als ensenyaments su-
periors de promoció i gestió, modalitat d’arts 
escèniques, cal acreditar trobar-se en alguna 
de les següents situacions:

a) Tenir aprovats dos cursos d’ensenya-
ments superiors artístics, o

b) Haver superat qualsevol estudi universitari 
de primer cicle i tenir coneixements d’alguna 
especialitat artística a nivell superior,

c) Haver superat qualsevol estudi universitari 
de grau i tenir coneixements d’alguna especi-
alitat artística a nivell superior.

—4 Efectes i validesa de la prova
4.1 La superació de la prova d’accés 

únicament faculta per matricular-se en el curs 
acadèmic per al qual ha estat convocada.

4.2 Cada aspirant podrà presentar-se a 
les proves d’accés per a un màxim de tres 
àmbits, modalitats o itineraris, si bé només 
podrà matricular-se en una plaça del mateix 
centre, en cas que les puntuacions obtingudes 
li permetin un accés múltiple.

4.3 L’admissió de les persones aspirants 
que hagin superat la prova es farà per ordre 
decreixent de les puntuacions obtingudes de 
manera individualitzada per a cada àmbit, 
modalitat i itinerari.

4.4 Els i les aspirants que hagin supe-
rat la prova però no hagin obtingut plaça 
en aquesta convocatòria i continuïn estant 
interessats a accedir als ensenyaments de 
grau superior, hauran de repetir la prova en 
la seva totalitat.

—5 Convocatòria
5.1 Les proves d’accés al grau superior 

dels ensenyaments de música es convocaran 
anualment pel Departament d’Educació.

5.2 Hi haurà dues convocatòries anuals.
5.3 Primera convocatòria.
En primer lloc es realitzarà l’exercici específic, 

per als i les aspirants que no tenen el requisit 
de titulació acadèmica de batxillerat, el qual es 
regula al punt 7 d’aquesta Resolució.

Posteriorment es realitzarà l’exercici per les 
persones aspirants que no tenen el títol de 
grau mitjà/professional de música, regulat en 
el punt 8 d’aquesta Resolució.

Finalment es realitzarà l’exercici específic, 
regulat en els punts 9 a 12 d’aquesta Re-
solució.

5.4 Segona convocatòria.
5.4.1 Places vacants. Un cop finalitzada la 

primera convocatòria i efectuada la matriculació 
en el grau superior de música, si resten places 
vacants es realitzarà la segona convocatòria.

5.4.2 Places convocades. A la segona 
convocatòria es poden convocar:

a) Places no cobertes a la primera con-
vocatòria, i

b) Places no ofertades en la primera con-
vocatòria.

5.4.3 Prioritat en l’adjudicació de places.
a) Per a les places vacants de la primera 

convocatòria, l’assignació s’ha de fer seguint 
l’ordre decreixent de les puntuacions obtin-
gudes,

b) Per a les places no ofertades en la primera 
convocatòria, l’assignació es farà per aquest 
ordre: en primer lloc, es procedirà a assignar 
directament la plaça a l’alumnat que havent-se 
presentat a la primera convocatòria del mateix 
any, l’hagués superat i no hagués obtingut plaça, 
seguint l’ordre decreixent de les puntuacions 
obtingudes. En segon lloc, s’assignarà la plaça 
a la resta de l’alumnat seguint l’ordre decreixent 
de les puntuacions obtingudes.

5.4.4 Acreixement de places. Per tal de 
possibilitar que el centre pugui redistribuir les 
places que poguessin quedar vacants un cop 
feta la segona convocatòria, s’ha de seguir el 
procediment següent:

a) El centre docent, abans de l’inici de la 
segona convocatòria ha de fer públic l’acrei-
xement de places, entre els àmbits, modalitats 
o itineraris que consideri adient, en cas que, 
un cop feta la segona convocatòria, restin 
places vacants.
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b) L’assignació de places es farà en pri-
mer lloc, assignant directament la plaça, a 
l’alumnat que havent-se presentat a la primera 
convocatòria del mateix any, l’hagués superat 
i no hagués obtingut plaça, seguint l’ordre 
decreixent de les puntuacions obtingudes. En 
segon lloc s’assignaran les places, a l’alumnat 
que s’ha presentat a la segona convocatòria, 
seguint l’ordre decreixent de les puntuacions 
obtingudes.

5.5 En la convocatòria de les proves 
d’accés de cada centre s’indicarà per a quins 
àmbits, modalitats i itineraris es realitzarà la 
prova d’accés.

5.6 Cada tribunal farà públic, en el mateix 
indret de celebració de les proves, amb una 
antelació mínima de 48 hores, la data i l’hora 
d’inici de les successives parts de la prova 
d’accés, així com la data de publicació dels 
resultats.

—6 Sol·licituds d’inscripció a les proves 
d’accés

6.1 Model.
Les persones aspirants presentaran la sol-

licitud d’inscripció, segons el model previst, 
fent-hi constar la seva opció de la prova: 
(àmbit, modalitat i itinerari), fins a un màxim 
de tres opcions, indicant-ne, si n’hi ha més 
d’una, l’ordre de preferència.

6.2 La sol·licitud haurà d’anar acompa-
nyada de la documentació següent:

Fotocòpia compulsada del document naci-
onal d’identitat o del passaport.

Resguard acreditatiu del corresponent 
pagament.

Per als i les aspirants que han superat 
el batxillerat: còpia compulsada del títol de 
batxiller (de la Llei orgànica 1/1990, de 3 
d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu, o de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació), o resguard acreditatiu 
d’haver-lo sol·licitat.

Per als i les aspirants que han aprovat els 
ensenyaments corresponents al tercer cicle 
del grau mitjà:

a) Per a l’alumnat del grau mitjà de música 
establert per la Llei orgànica 1/1990, de 3 
d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu: fotocòpia compulsada del llibre d’es-
colaritat, o bé certificat emès pel conservatori 
corresponent on consti que ha aprovat el grau 
mitjà de música.

b) Per a l’alumnat del grau mitjà de música 
del pla aprovat pel Decret 2618/1966: foto-
còpia compulsada del títol de professor, o bé 
certificat emès pel conservatori corresponent, 
on hi consti que ha aprovat els ensenyaments 
corresponents al grau mitjà.

6.3 Els aspirants que en el moment de la 
inscripció a les proves es trobin cursant el sisè 
curs del grau mitjà/professional i/o el batxillerat, 
i per tant no puguin disposar dels documents 
acreditatius d’haver-los superat, els hauran 
d’aportar abans de l’inici de les proves.

6.4 Presentació de la sol·licitud.
La sol·licitud es presentarà adreçada al cen-

tre en els terminis establerts a la convocatòria. 
Per a la inscripció a la segona convocatòria 
caldrà presentar una nova sol·licitud.

—7 Contingut de la prova per als i les as-
pirants que no tenen el requisit de titulació 
del batxillerat

7.1 Les persones aspirants que no posse-
eixin el títol de batxillerat han de fer una prova 

escrita, que permeti avaluar la seva maduresa 
intel·lectual i els seus coneixements, a través 
del llenguatge, l’expressió, la comprensió 
de conceptes i la capacitat per relacionar i 
sintetitzar. Aquest exercici tindrà una durada 
de dues hores.

7.2 La prova haurà de contenir continguts 
referits a les següents matèries: llengua ca-
talana, llengua castellana, llengua estrangera 
(anglès, francès o alemany), i història.

7.3 Es pot sol·licitar l’exempció de la 
matèria de llengua catalana 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.

7.4 Aquesta prova es puntuarà de zero a 
deu punts, sense decimals, i per superar-la 
caldrà tenir una puntuació mínima de 5.

7.5 Les persones que posseeixin el títol 
batxiller o que hagin superat la prova d’accés 
a la universitat per a més grans de 25 anys 
no han de fer aquesta prova i, a efectes del 
càlcul de la qualificació final, es qualificarà 
directament amb deu punts.

7.6 La qualificació obtinguda en aquesta 
prova computarà un 5% en la determinació 
de la qualificació final.

—8 Contingut de la prova per als i les 
aspirants que no tenen el títol de grau mitjà/
professional de música

8.1 Les persones aspirants que no 
posseeixin el títol de grau mitjà/professio-
nal han de fer una prova que consistirà en 
el comentari global i anàlisi d’una obra o 
fragment musical, en partitura i enregistrada, 
en el qual l’aspirant pugui mostrar la seva 
formació musical.

El centre oferirà l’exercici específic en totes 
les opcions corresponents als àmbits instru-
mentals (música antiga, música tradicional, 
música clàssica i contemporània, i jazz i música 
moderna) dels quals ofereixi places. L’aspirant 
realitzarà la prova en l’opció que desitgi.

La durada d’aquests fragments musicals 
serà de cinc minuts. El fragment o passatge 
es farà escoltar diverses vegades i l’aspirant 
disposarà d’un temps per fer el seu comentari 
per escrit entre les diverses audicions. La 
durada total d’aquest apartat serà de dues 
hores.

8.2 Aquesta prova es puntuarà de zero a 
deu punts, sense decimals.

8.3 Les persones que posseeixin el títol 
de grau mitjà/professional de música no han 
de fer aquesta part i, a efectes del càlcul de 
la qualificació final, es qualificarà directament 
amb deu punts.

8.4 La qualificació obtinguda en aquesta 
primera part computarà un 5% en la determi-
nació de la qualificació final.

—9 Estructura i qualificació de la prova 
específica d’accés

9.1 La prova d’accés constarà de tres 
parts.

9.2 La primera part consistirà en la inter-
pretació d’un repertori prèviament preparat 
amb el contingut que es detalla al punt 10 
d’aquesta Resolució.

La segona part consistirà en el reconeixe-
ment i anàlisi de diversos fragments musicals, 
així com d’exercicis específics segons les 
modalitats i àmbits a les quals vulgui accedir 
la persona aspirant, amb el contingut que es 
detalla al punt 11 d’aquesta Resolució.

La tercera part, amb el contingut que es de-
talla al punt 12 d’aquesta Resolució, consistirà 
en una sessió d’interpretació amb la lectura a 
vista prèvia de materials, o bé en una lectura 
a vista al piano, o bé en una improvisació, o 
bé en la realització d’un baix continu, segons 
les modalitats i àmbits a les quals vulgui ac-
cedir l’aspirant. L’ordre de la realització de les 
diferents parts de què consta la prova d’accés 
la determinarà cada centre.

9.3 Cadascuna de les parts primera, segona 
i tercera, i els respectius apartats es puntuaran 
de zero a deu punts, sense decimals.

9.4 Les parts primera, segona i tercera 
generen una única qualificació, que serà el 
resultat de ponderar les qualificacions parcials 
obtingudes, per a cada àmbit i modalitat a les 
quals es vulgui accedir, d’acord amb la taula que 
figura com a annex 1 d’aquesta Resolució.

9.5 La qualificació obtinguda en les parts 
primera, segona i tercera computarà un 90% 
en la determinació de la qualificació final.

—10 Contingut de la primera part de la 
prova específica

10.1 En començar aquesta part la persona 
aspirant presentarà al tribunal, per triplicat, les 
partitures de les obres corresponents a estils i 
períodes diferents que interpretarà.

10.2 El nombre mínim d’obres presentades 
serà de quatre per a totes les especialitats, ex-
cepte en el cas dels i les aspirants a la modalitat 
de cant dins de l’àmbit de la música clàssica i 
contemporània, que serà de vuit.

10.3 La durada mínima d’aquest repertori 
serà de quinze minuts per als àmbits i mo-
dalitats de composició, direcció, musicologia 
i pedagogia de la formació musical bàsica i 
general, sonologia i promoció i gestió, i de 
trenta minuts per a la resta.

10.4 Una de les obres d’aquesta part 
haurà de ser a solo o amb acompanyament 
d’un instrument polifònic. Les altres podran ser 
a solo, amb acompanyament d’un instrument 
polifònic o en petit grup, sempre que tinguin 
caràcter concertant. També almenys una 
d’aquestes obres haurà de ser interpretada de 
memòria. En el cas dels i les aspirants als àm-
bits d’instrument, el tribunal tindrà en compte 
que la tria d’autors i obres sigui representativa 
del conjunt del repertori de l’instrument en 
relació amb l’àmbit al qual opten.

10.5 Si són necessaris altres intèrprets per 
a aquestes obres, la persona aspirant haurà 
de procurar-se’ls pel seu compte.

10.6 El tribunal podrà reduir el nombre 
d’obres a interpretar o sol·licitar-ne interpre-
tacions fragmentàries.

10.7 Els i les aspirants a instruments de 
la música antiga podran fer aquesta part amb 
l’instrument al qual aspiren o bé amb altres 
d’afins, segons la relació que segueix: els i 
les aspirants a flauta de bec, viola de gamba 
i clavicèmbal la faran amb aquests mateixos 
instruments. Els i les aspirants a corneta po-
dran fer-la amb corneta, trompeta, trompa o 
trombó. Els i les aspirants a sacabutx, amb 
sacabutx o amb trombó. Els i les aspirants a 
instruments de corda polsada de la música 
antiga podran fer-la amb qualsevol d’aquests 
instruments o amb guitarra. Els i les aspirants 
a fagots històrics, bé amb fagot històric o bé 
amb fagot modern.

10.8 Les persones aspirants a diversos 
àmbits, modalitats o itineraris només hauran 
de fer aquest exercici més d’un cop si opten a 
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modalitats instrumentals diferents; en aquest cas 
l’hauran de fer amb els diversos instruments als 
quals opten. En cas contrari, el mateix exercici 
és vàlid per a les diverses opcions.

10.9 Aquesta part de la prova es com-
pletarà, per als i les aspirants a la modalitat 
de pedagogia per a la formació musical 
bàsica i general, amb la interpretació d’una 
obra vocal individual, amb acompanyament 
o sense, i d’una obra polifònica; totes dues 
obres seran prèviament preparades i lliurement 
escollides. L’aspirant haurà de procurar-se 
l’acompanyant si el requereix la interpretació 
vocal individual i els intèrprets necessaris per 
a l’obra polifònica.

10.10 El percentatge, que correspon a 
la qualificació obtinguda en la primera part 
de la prova específica, s’indica a l’ítem 1.1 
de l’annex 1.

—11 Contingut de la segona part de la 
prova específica

11.1 Aquesta part consta per a totes les 
persones aspirants, llevat de la modalitat de 
Pedagogia per a la formació musical bàsica i 
general, dels apartats següents:

a) Dictat. Dictat ritmicomelòdic i dictat po-
lifonicoharmònic. En tots dos casos l’aspirant 
podrà escollir entre tres opcions, la primera, 
vinculada al jazz i la música moderna, la se-
gona, vinculada a la música tradicional en la 
vessant del flamenc, i la tercera, a la música 
antiga, tradicional, clàssica i contemporània. 
L’escriptura i valoració del fragment es farà 
d’acord amb les convencions pròpies de cada 
estil. Tots dos dictats tindran una llargada 
màxima de vuit compassos. La durada total 
d’aquest apartat serà d’una hora.

Els percentatges, que corresponen a la 
qualificació obtinguda en aquest apartat de la 
prova específica, s’indiquen en els ítems 2.1 i 
2.2 de l’annex 1.

b) Anàlisi d’un fragment o obra musical 
en partitura. El passatge a analitzar no serà 
superior als 100 compassos. L’aspirant podrà 
escollir entre quatre opcions de característi-
ques diverses vinculades, la primera, al jazz i 
la música moderna, la segona, vinculada a la 
música tradicional en la vessant del flamenc, 
la tercera, a la música tradicional, clàssica 
i contemporània, i la quarta, vinculada a la 
música antiga. El candidat/a disposarà de dues 
hores per a fer-ne el comentari escrit.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest apartat, s’indica a 
l’ítem 2.3 de l’annex 1.

c) Anàlisi auditiva d’un fragment o obra 
musical. L’aspirant podrà escollir entre quatre 
opcions de característiques diverses; la primera 
estarà vinculada al jazz i la música moderna, 
la segona vinculada a la música tradicional 
en la vessant del flamenc, la tercera a la 
musica tradicional, clàssica i contemporània, 
i la quarta vinculada a la música antiga. La 
durada d’aquests fragments serà d’uns tres o 
quatre minuts. El fragment o passatge es farà 
escoltar diverses vegades i l’aspirant disposarà 
d’un temps per fer el seu comentari per escrit 
entre les diverses audicions. La durada total 
d’aquest apartat serà d’una hora.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest apartat, s’indica a 
l’ítem 2.4 de l’annex 1.

11.2 Les persones aspirants que hagin 
optat a l’àmbit d’instruments de jazz i de la 
música moderna i, a més, a algun altre àmbit 

fora d’aquest, hauran de fer els apartats a, b i 
c d’aquest exercici en les diverses opcions.

11.3 Les persones aspirants que hagin 
optat a l’àmbit d’instruments de la música an-
tiga i, a més, a algun altre àmbit fora d’aquest, 
hauran de fer els apartats b i c d’aquest exercici 
en les diverses opcions.

11.4 Les persones aspirants que hagin 
optat a l’àmbit de direcció, faran, a més, un 
exercici que contindrà quatre parts: harmonit-
zació d’un coral a quatre parts, realització d’un 
baix, exposició d’una fuga vocal a quatre veus, 
i instrumentació d’un fragment. Aquest exercici 
tindrà una durada de dues hores. El valor de 
cadascuna de les quatre parts és del 25% als 
efectes de determinar la qualificació d’aquest 
exercici. El percentatge, que correspon a la 
qualificació obtinguda en aquest exercici, 
s’indica a l’ítem 2.5 de l’annex 1.

11.5 Les persones aspirants que hagin 
optat a la modalitat de pedagogia de la forma-
ció musical bàsica i general, faran un exercici 
que consistirà en l’escriptura d’un passatge 
amb caràcter didàctic. L’aspirant escriurà un 
passatge que compleixi unes característiques 
de tipus didàctic proposades pel tribunal i 
derivades dels passatges escoltats i/o analit-
zats anteriorment. Aquest exercici tindrà una 
durada d’una hora.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest exercici, s’indica a 
l’ítem 2.6 de l’annex 1.

11.6 Les persones aspirants que hagin 
optat a l’àmbit de musicologia, faran, a més, 
un exercici que consistirà en la redacció d’un 
comentari escrit i en la resposta a una sèrie 
de qüestions específiques que es formularan al 
candidat sobre experiència musical concreta, 
la qual serà presentada en forma de text, 
partitura i/o enregistrament audiovisual. En cas 
d’enregistrament, el fragment no serà superior 
als quinze minuts. Aquest exercici tindrà una 
durada de dues hores.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest exercici, s’indica a 
l’ítem 2.7 de l’annex 1.

11.7 Les persones aspirants que hagin 
optat a l’àmbit de composició, faran:

a) Un exercici que consistirà, a partir d’un 
motiu donat, en l’escriptura d’un passatge 
que pot consistir en una veu soprano o baix, 
construïda a partir del motiu i harmonitzada, 
o bé en una composició contrapuntística 
elaborada també a partir del motiu. Serà a 
quatre veus i d’una llargada no inferior a setze 
compassos. Aquest exercici tindrà una durada 
de dues hores.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest exercici, s’indica a 
l’ítem 2.8 de l’annex 1.

b) La presentació de música composada per 
la persona candidata. Amb aquesta finalitat el 
candidat/a haurà de presentar còpia de dues 
obres seves que consideri representatives, que 
estaran a disposició del tribunal de composició 
per ser comentades amb l’aspirant i poder-les 
avaluar durant el període de temps que duren 
les proves.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest exercici, s’indica a 
l’ítem 2.9 de l’annex 1.

11.8 Les persones aspirants que hagin 
optat a l’àmbit de sonologia, faran, a més, un 
exercici que consistirà en la descripció per escrit 
d’una sèrie de fragments sonors enregistrats en 

CD. El nombre de fragments sonors no serà 
superior a 3 i la durada de cadascun d’aquests 
no serà superior a 30 segons. Aquest exercici 
tindrà una durada d’una hora.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest exercici, s’indica a 
l’ítem 2.10 de l’annex 1.

11.9 Les persones aspirants que hagin 
optat a l’àmbit de promoció i gestió, faran, a 
més, un exercici que consistirà en l’exposició 
oral per part de l’aspirant d’un projecte de 
gestió musical. El tribunal li farà preguntes 
sobre aquest projecte per tal de detectar les 
habilitats relacionals de l’aspirant. Aquest exer-
cici tindrà una durada de trenta minuts, dels 
quals quinze minuts es destinaran a l’exposició 
oral de l’aspirant i els altres quinze, a respondre 
les preguntes formulades pel tribunal.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquest exercici, s’indica a 
l’ítem 2.11 de l’annex 1.

—12 Contingut de la tercera part de la prova 
específica

12.1 Per als i les aspirants als àmbits 
d’instruments de la música clàssica i con-
temporània, excepte orgue, instruments 
de la música antiga, excepte clavicèmbal, 
instruments de música tradicional, excepte 
els instruments de la vessant del flamenc, i 
a la modalitat de pedagogia de l’instrument: 
sessió d’interpretació amb lectura prèvia dels 
materials. L’aspirant disposarà de quinze mi-
nuts per a la lectura i treball inicial d’una obra 
o fragment musical.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquesta part, s’indica a 
l’ítem 3.1 de l’annex 1.

12.2 Per als i les aspirants a l’àmbit d’ins-
truments de jazz i de la música moderna, i de 
la música tradicional en la vessant del flamenc: 
improvisació, d’una durada màxima de deu 
minuts, sobre una base ritmicoharmònica 
donada pel tribunal, ja sigui en format enre-
gistrat o escrita.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquesta part, s’indica a 
l’ítem 3.2 de l’annex 1.

12.3 Per als i les aspirants a les moda-
litats de clavicèmbal, orgue i pedagogia de 
l’instrument referida a aquests instruments, 
es proposarà la realització d’un baix continu 
de breu durada datat de la primera meitat del 
segle XVIII. L’aspirant disposarà d’un temps 
breu per a la seva preparació.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquesta part, s’indica a 
l’ítem 3.3 de l’annex 1.

12.4 Per als i les aspirants als àmbits 
de composició, direcció i a la modalitat de 
pedagogia per a la formació musical bàsica i 
general, una lectura a vista al piano.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquesta part, s’indica a 
l’ítem 3.4 de l’annex 1.

12.5 Per als i les aspirants a l’àmbit de 
pedagogia per a la formació musical bàsica i 
general, interpretació vocal.

El percentatge, que correspon a la qualifi-
cació obtinguda en aquesta part, s’indica a 
l’ítem 3.5 de l’annex 1.

—13 Verificació de la identitat de les perso-
nes aspirants

En qualsevol moment de la realització de 
la prova els membres del tribunal o el perso-
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nal auxiliar del centre on es realitza la prova 
podran procedir a la verificació de la identitat 
de les persones aspirants, els quals tenen 
l’obligació d’identificar-se, mitjançant el DNI 
o el passaport.

—14 Qualificació
La qualificació final de la prova serà la mitjana 

ponderada de les següents qualificacions:
a) La qualificació de la prova en relació 

amb el títol de batxiller, prevista al punt 7, 
computarà un 5%.

b) La qualificació de la prova, en relació al 
títol de grau mitjà/professional, prevista al punt 
8, computarà un 5%.

c) La qualificació del conjunt de la prova 
específica, (parts primera, segona i tercera), 
previstes en els punts 10, 11 i 12, computarà 
un 90%.

La qualificació final de la prova s’especificarà 
en unitats, dècimes i centèsimes.

La prova d’accés es considerarà superada 
quan la puntuació final sigui igual o superior 
a 5.

Els tribunals faran públics, en el tauler 
d’anuncis del centre on es faci la prova, 
els resultats de les proves d’accés, tant les 
qualificacions finals, com les de cada part i 
de cada apartat.

Els resultats definitius constaran en les 
corresponents actes.

—15 Certificació
S’expedirà un certificat acreditatiu de supe-

ració de la prova segons el model que figura 
a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—16 Nombre i composició dels tribunals 
avaluadors

Es constituirà un tribunal per a cada àmbit 
llevat que el nombre d’aspirants fes aconsella-
ble nomenar-ne més d’un. Cadascun constarà 
com a mínim d’un president i dos vocals, que 
seran designats pel Departament d’Educació 
a proposta del mateix centre d’entre el seu 
professorat, pertanyent a l’àmbit corresponent 
o, si no n’hi ha, a àmbits afins. El tribunal podrà 
comptar amb l’assessorament de professorat 
dels àmbits amb els quals es relacionen els 
exercicis quan ho consideri oportú.

La part de la prova consistent en la inter-
pretació d’un repertori prèviament preparat 
per l’aspirant serà avaluada per un mínim de 
tres membres del tribunal. Excepcionalment 
i, amb l’autorització prèvia del Departament 
d’Educació, podran formar part dels tribunals 
altres professionals especialistes en les matè-
ries incloses en la prova.

—17 Publicitat dels membres dels tribu-
nals

17.1 La relació dels membres dels tribunals 
es farà publica, almenys durant els 10 dies 

anteriors a l’inici de la prova, al tauler d’anuncis 
del lloc de realització de les proves i en els 
taulers d’anuncis dels serveis territorials del 
Departament d’Educació.

17.2 Els membres dels tribunals estaran 
subjectes a les causes d’abstenció i recusació 
que es preveuen en 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.

—18 Entrevista
El tribunal mantindrà una entrevista amb els 

aspirants, que se centrarà en les vinculacions 
entre els treballs realitzats per aquest, especi-
alment pel que fa a l’àmbit que vol cursar, i les 
seves expectatives referides als estudis de grau 
superior. Per aquest motiu, l’aspirant aportarà 
a l’entrevista documents acreditatius del seu 
currículum formatiu i/o professional. L’entrevista 
podrà incloure preguntes sobre aspectes es-
pecífics del repertori interpretat per l’aspirant, 
així com d’altres, vinculats directament amb 
l’àmbit al qual es vol accedir.

—19 Reclamacions
Les reclamacions sobre la qualificació de 

les proves es podran presentar per escrit 
i adreçades al president del tribunal, en el 
mateix lloc on s’han realitzat les proves, en el 
termini màxim de cinc dies hàbils després de 
la publicació dels resultats, i seran resoltes i 
publicades en el tauler d’anuncis del centre 
en un termini màxim de deu dies hàbils des 
de la finalització del termini per interposar-les. 
Contra la resolució del tribunal la persona 
aspirant podrà reclamar davant la Direcció Ge-
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats del Departament d’Educació, 
en el termini de cinc dies hàbils a partir de 
l’endemà de la seva publicació.

El mes d’agost queda exclòs en el còmput 
dels terminis.

—20 Conservació de la documentació
La documentació generada per la realització 

de les proves es conservarà fins a dos mesos 
després de finalitzades les proves, llevat de la 
documentació relativa a les reclamacions que 
s’hagin presentat.

—21 Regulació anterior
Es deixa sense efectes la Resolució 

EDU/508/2007, de 20 de febrer, per la qual es 
regulen les proves d’accés als ensenyaments 
de grau superior de música.

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, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de març de 2008

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

ANNEX 1

Prova específica: Taula de baremacions per-
centuals de les puntuacions de les diferents 
parts i apartats en funció dels àmbits i modali-
tats. Valor del 90% sobre la qualificació total

1. Primera part de la prova
1.1 Interpretació del repertori prèviament 

preparat.

2. Segona part de la prova
2.1 Dictat ritmicomelòdic.
2.2 Dictat polifonicoharmònic.
2.3 Anàlisi de partitura.
2.4 Anàlisi auditiva.
2.5 Exercici específic de l’àmbit de di-

recció.
2.6 Exercici específic de la modalitat de 

pedagogia per a la formació musical bàsica 
i general.

2.7 Exercici específic de l’àmbit de mu-
sicologia.

2.8 Exercici específic de l’àmbit de com-
posició.

2.9 Obres presentades per les persones 
candidates a l’àmbit de composició.

2.10 Exercici específic de l’àmbit de 
sonologia.

2.11 Exercici específic de l’àmbit de pro-
moció i gestió.

3. Tercera part de la prova
3.1 Interpretació amb lectura prèvia dels 

materials, per als aspirants a instruments de 
la música tradicional, excepte la vessant de 
flamenc, de la música clàssica i contemporània, 
excepte orgue, de la música antiga, excepte 
clavicèmbal, i pedagogia de l’instrument.

3.2 Improvisació per als aspirants a ins-
truments de jazz i música moderna, i música 
tradicional en la vessant de flamenc.

3.3 Realització d’un baix continu per als 
aspirants a clavicèmbal i orgue i pedagogia de 
l’instrument referida a aquests instruments.

3.4 Lectura a vista al piano per als aspi-
rants a composició, direcció i pedagogia de 
la formació musical bàsica i general.

3.5 Interpretació vocal per als aspirants a 
pedagogia per a la formació musical bàsica 
i general.

Ítems 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Composició 15 10 10 20 15 – – – 20 5 – – – – – 5 –

Direcció 15 15 15 15 15 20 – – – – – – – – – 5 –

Clavicèmbal i orgue, i pedagogia

de l’instrument referida a aquests 50 10 5 10 5 – – – – – – – – – 20 – –
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ANNEX 2

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

(Nom i cognoms) com a secretari/ària 
del tribunal de la prova d’accés als ense-
nyaments de música de grau superior en 
l’àmbit de (indiqueu-ho), regulada pel Decret 
63/2001, de 20 de febrer, pel qual s’estableix 
l’ordenació curricular dels ensenyaments 
de música de grau superior i se’n regula la 
prova d’accés,

Certifico:

Que l’aspirant (nom i cognoms) ha obtingut 
la qualificació de (punts) en la prova d’accés 
als ensenyaments de música de grau supe-
rior, àmbit de (especifiqueu-lo), modalitat de 
(especifiqueu-la) i itinerari de (especifiqueu-lo) 
convocada pel Departament d’Educació mit-
jançant resolució de (data).

Els efectes i la validesa de la prova són 
exclusivament per al curs:

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

El/La secretari/ària (signatura).

Vist i plau del/la president/a (signatura).

Lloc i data

(08.070.090)

RESOLUCIÓ EDU/783/2008, de 10 de març, 
per la qual es modifica l’adscripció de centres 
docents sostinguts amb fons públics als serveis 
territorials al Vallès Occidental als efectes 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 d’alum-
nes als centres en els ensenyaments sufragats 
amb fons públics, disposa que l’adscripció de 
centres que disposa la legislació vigent es pot 
establir entre centres que imparteixen segon 
cicle d’educació infantil i centres d’educació 
primària, entre centres que imparteixen edu-
cació 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.

Sabadell, 10 de març de 2008

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis territorials  
al Vallès Occidental

ANNEX

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

1. Noves adscripcions

Comarca: Vallès Occidental
CEIP Miquel Martí i Pol, Barberà, codi: 

08061142; a IES Can Planas, Barberà, codi: 
08045562

CEIP Miquel Martí i Pol, Barberà, codi: 
08061142; a IES La Romànica, Barberà, 
codi: 08035349

CEIP Can Bassetes, Castellar, codi: 08064027; 
a IES Castellar, Castellar, codi: 08046682

CEIP Benviure, Castel lb isbal ,  codi : 
08062742; a IES Castellbisbal, Castellbisbal, 
codi: 08053145

CEIP Col lsero la,  Cerdanyola,  codi : 
08062626; a IES Forat del Vent, Cerdanyola, 
codi: 08031757

CEIP Collserola, Cerdanyola, codi: 08062626; 
a IES Gorgs, Cerdanyola, codi: 08053157

CEIP Roser Capdevila, Polinyà, codi: 
08061543; a IES Polinyà, Polinyà, codi: 
08053170

CEIP El Martinet, Ripollet, codi: 08059883; 
a IES Can Mas, Ripollet, codi: 08054186

CEIP Els Pinetons, Ripollet, codi: 08066051; 
a IES Palau Ausit, Ripollet, codi: 08035295

CEIP Ca N’alzamora, Rubí, codi: 08061154; 
a IES Duc de Montblanc, Rubí, codi: 
08035301

CEIP Ca N’alzamora, Rubí, codi: 08061154; 
a IES J.J. Foix, Rubí, codi: 08036330

CEIP Rivo Rubeo, Rubí, codi: 08064076; a 
IES Duc de Montblanc, Rubí, codi: 08035301

CEIP Rivo Rubeo, Rubí, codi: 08064076; a 
IES J.V. Foix, Rubí, codi: 08036330

CEIP 25 de setembre, Rubí, codi: 08032348; 
a IES La Serreta, Rubí, codi: 08053182

CEIP 25 de setembre, Rubí, codi: 08032348; 
a IES L’Estatut, Rubí, codi: 08043668

CEIP Cang Llong, Sabadell, codi: 08061166; 
a IES Ferran Casablancas, Sabadell, codi: 
08024881

CEIP Cang Llong, Sabadell, codi: 08061166; 
a IES Arraona, Sabadell, codi: 08024765

CEIP Cang Llong I I, Sabadell, codi: 
08064088; a IES Ferran Casablancas, Sabadell, 
codi: 08024881

Ítems 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Instruments de jazz i música

moderna, i de música tradicional

en la vessant de flamenc 40 10 10 5 5 – – – – – – – – 30 – – –

Resta d’instruments 50 10 5 10 5 – – – – – – – 20 – – – –

Musicologia 15 15 10 15 15 – – 30 – – – – – – – – –

Promoció i gestió 15 15 15 15 15 – – – – – – 25 – – – – –

Sonologia 15 10 10 15 20 – – – – – 30 – – – – – –

Pedagogia de l’instrument 40 10 10 10 10 – – – – – – – 20 – – – –

Pedagogia per a la formació musical

bàsica i general 25 – – – – – – 50 – – – – – – – 5 20
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CEIP Cang Llong II, Sabadell, codi: 08064088; 
a IES Arraona, Sabadell, codi: 08024765

CEIP Sabadell centre, Sabadell, codi: 
08062638; a IES Escola Industrial, Sabadell, 
codi: 08024741

CEIP Turó de Can Mates, Sant Cugat, codi: 
08061178; a IES Angeleta Ferrer, Sant Cugat, 
codi: 08046670

CEIP Turó de Can Mates, Sant Cugat, codi: 
08061178; a IES Leonardo Da Vinci, Sant 
Cugat, codi: 08031861

CEIP L’olivera, Sant Cugat, codi: 08062641; 
a IES Angeleta Ferrer, Sant Cugat, codi: 
08046670

CEIP L’olivera, Sant Cugat, codi: 08062641; 
a IES Leonardo Da Vinci, Sant Cugat, codi: 
08031861

CEIP Sant Cugat XI, Sant Cugat, codi: 
08064118; a IES Angeleta Ferrer, Sant Cugat, 
codi: 08046670

CEIP Sant Cugat XI, Sant Cugat, codi: 
08064118; a IES Leonardo Da Vinci, Sant 
Cugat, codi: 08031861

CEIP Taula Rodona, Sant Quirze, codi: 
08060484; a IES Sant Quirze, Sant Quirze, 
codi: 08047583

CEIP Lola Anglada, Sant Quirze, codi: 
08067201; a IES Sant Quirze, Sant Quirze, 
codi: 08047583

CEIP Santiga, Santa Perpètua, codi: 
08061181; a IES Rovira Forns, Santa Perpè-
tua, codi: 08053236

CEIP Enxaneta, Terrassa, codi: 08058465; a 
IES Terrassa, Terrassa, codi: 08030339

CEIP Enxaneta, Terrassa, codi: 08058465; 
a IES Montserrat Roig, Terrassa, codi: 
08046724

CEIP Enxaneta, Terrassa, codi: 08058465; 
a IES Nicolau Copèrnic, Terrassa, codi: 
08034059

CEIP Enxaneta, Terrassa, codi: 08058465; a 
IES Torre del Palau, Terrassa, codi: 08045011

CEIP Ponent, Terrassa, codi: 08062687; a 
IES Terrassa, Terrassa, codi: 08030339

CEIP Ponent, Terrassa, codi: 08062687; 
a IES Montserrat Roig, Terrassa, codi: 
08046724

CEIP Ponent, Terrassa, codi: 08062687; 
a IES Nicolau Copèrnic, Terrassa, codi: 
08034059

CEIP Ponent, Terrassa, codi: 08062687; a IES 
Torre del Palau, Terrassa, codi: 08045011

CEIP Les Arenes, Terrassa, codi: 08061774; 
a IES Investigador Blanxart, Terrassa, codi: 
08030340

CEIP Les Arenes, Terrassa, codi: 08061774; a 
IES Cavall Bernat, Terrassa, codi: 08053251

CEIP Serra de l’Obac, Terrassa, codi: 
08065512; a IES Terrassa, Terrassa, codi: 
08030339

CEIP Serra de l’Obac, Terrassa, codi: 
08065512; a IES Montserrat Roig, Terrassa, 
codi: 08046724

CEIP Serra de l’Obac, Terrassa, codi: 
08065512; a IES Nicolau Copèrnic, Terrassa, 
codi: 08034059

CEIP Serra de l’Obac, Terrassa, codi: 
08065512; a IES Torre del Palau, Terrassa, 
codi: 08045011

CEIP Roser Capdevila, Terrassa, codi: 
08066048; a IES Can Jofresa, Terrassa, codi: 
08031770

CEIP Roser Capdevila, Terrassa, codi: 
08066048; a IES Santa Eulàlia, Terrassa, 
codi: 08043516

CEIP Vapor Cortés, Terrassa, codi: 
08067247; a IES Terrassa, Terrassa, codi: 
08030339

CEIP Vapor Cortés, Terrassa, codi: 
08067247; a IES Montserrat Roig, Terrassa, 
codi: 08046724

CEIP Vapor Cortés, Terrassa, codi: 
08067247; a IES Nicolau Copèrnic, Terrassa, 
codi: 08034059

CEIP Vapor Cortés, Terrassa, codi: 
08067247; a IES Torre del Palau, Terrassa, 
codi: 08045011

CEIP Jaume I, Terrassa, codi: 08064143; 
a IES Investigador Blanxart, Terrassa, codi: 
08030340

CEIP Jaume I, Terrassa, codi: 08064143; a 
IES Cavall Bernat, Terrassa, codi: 08053251

CEIP Velázquez, Terrassa, codi: 08067235; 
a IES Terrassa, Terrassa, codi: 08030339

CEIP Velázquez, Terrassa, codi: 08067235; 
a IES Montserrat Roig, Terrassa, codi: 
08046724

CEIP Velázquez, Terrassa, codi: 08067235; 
a IES Nicolau Copèrnic, Terrassa, codi: 
08034059

CEIP Velázquez, Terrassa, codi: 08067235; 
a IES Torre del Palau, Terrassa, codi: 
08045011

CEIP Font de l’Orpina, Vacarisses, codi: 
08061191; a IES Viladecavalls, Viladecavalls, 
codi: 08053261

2. Adscripcions que se suprimeixen

Comarca: Vallès Occidental
CEIP Gaudí, Sabadell, codi: 08023943; 

a IES Ferran Casablancas, Sabadell, codi: 
08024881

CEIP Gaudí, Sabadell, codi: 08023943; a 
IES Arraona, Sabadell, codi: 08024765

CEIP Alcalde Marcet, Sabadell, codi: 
08024066; a IES Ferran Casablancas, Sabadell, 
codi: 08024881

CEIP Alcalde Marcet, Sabadell, codi: 
08024066; a IES Arraona, Sabadell, codi: 
08024765

CEIP Joan Maragall, Sabadell, codi: 
08024005; a IES Ferran Casablancas, Sabadell, 
codi: 08024881

CEIP Joan Maragall, Sabadell, codi: 08024005; 
a IES Arraona, Sabadell, codi: 08024765

CEIP Torreguitart, Sabadell, codi: 08024844; 
a IES Ferran Casablancas, Sabadell, codi: 
08024881

CEIP Torreguitart, Sabadell, codi: 08024844; 
a IES Arraona, Sabadell, codi: 08024765

CEIP Catalunya, Sabadell, codi: 08038582; 
a IES Escola Industrial, Sabadell, codi: 
08024741

CEIP Creu Alta, Sabadell, codi: 08041672; 
a IES Escola Industrial, Sabadell, codi: 
08024741

CEIP Creu Alta, Sabadell, codi: 08041672; a 
IES Arraona, Sabadell, codi: 08024765

CEIP Creu Alta, Sabadell codi: 08041672; 
a IES Ferran Casablancas, Sabadell; codi: 
08024881

CEIP Creu Alta, Sabadell, codi: 08041672; a 
IES Agustí Serra, Sabadell, codi: 08039203

CEIP Nostra Llar, Sabadell, codi: 08043383; 
a IES Vallès, Sabadell, codi: 08042020

CEIP Joan Montllor, Sabadell, codi: 08023979; 
a IES Vallès, Sabadell, codi: 08042020

CEIP Enric Casassas, Sabadell, codi: 
08023931; a IES Vallès, Sabadell, codi: 
08042020

CEIP M. Martí i Pol, Sabadell, codi: 
08055889; a IES Vallès, Sabadell, codi: 
08042020

CEIP Pau Casals Sabadell, codi: 08024820; a 
IES Agustí Serra, Sabadell, codi: 08039203

CEIP Font Rosel la,  Sabadel l ,  codi : 
08024856; a IES Agustí Serra, Sabadell, 
codi: 08039203

CEIP Concòrdia, Sabadell, codi: 08023918; a 
IES Agustí Serra, Sabadell, codi: 08039203

CEIP Miquel Carreras, Sabadell, codi: 
08024017; a IES Agustí Serra, Sabadell, codi: 
08039203

CEIP J. Ramón Jiménez, Sabadell, codi: 
08023980; a IES Agustí Serra, Sabadell, codi: 
08039203

CEIP Agnès Armengol, Sabadell, codi: 
08024807; a IES Agustí Serra, Sabadell, codi: 
08039203

CEIP  Samuntada ,  Sabade l l ,  cod i : 
08024030; a IES Agustí Serra, Sabadell, 
codi: 08039203

CEIP Samuntada, Sabadell, codi: 08024030; 
a IES Vallès, Sabadell, codi: 08042020

(08.070.058)

RESOLUCIÓ EDU/784/2008, de 5 de març, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Villar, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Villar, de Barcelona, en petició d’auto-
rització 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, 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’esta-
bleixen 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 deter-
minats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a l’àmbit del sistema educatiu; 
el Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel 
qual s’estableix el títol de tècnic en explotació 
de sistemes informàtics i els corresponents 
ensenyaments comuns, 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 Villar, codi 
08037589, de Barcelona, per modificació de 
la capacitat, en els termes següents:
Formació professional de grau superior:

Producció d’audiovisuals, ràdio i especta-
cles: ampliació de 2 a 4 unitats i de 60 a 120 
llocs escolars.

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

Barcelona, 5 de març de 2008

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

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

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.
Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats 

amb capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30 

llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb 

capacitat per a 30 llocs escolars.
Sistemes de telecomunicació i informà-

tics: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

Desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

So: 4 unitats amb capacitat per a 120 llocs 
escolars.

Producció d’audiovisuals, ràdio i especta-
cles: 4 unitats amb capacitat per a 120 llocs 
escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

(08.065.057)

RESOLUCIÓ EDU/785/2008, de 5 de març, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura dels centres docents privats 
Montseny-Poble Nou i Montseny-Verneda, 
ambdós de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant de la titularitat del centre 
Montseny-Poble Nou, en petició d’absorció 
del centre del mateix titular Montseny-Ver-
neda, modificació de la capacitat i trasllat 
a uns nous locals, 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 Montseny-
Poble Nou, codi 08035076, consistent en 
l’absorció del centre Montseny-Verneda, codi 
08057771, amb efectes a partir de l’inici del 
curs 2007-2008.

—2 Autoritzar la modificació de la capacitat 
del centre resultant, amb efectes a partir 
de l’inici del curs 2007-2008, en els termes 
següents:

Batxillerat: reducció de 6 a 4 unitats i de 
175 a 140 llocs escolars de les modalitats de 
ciències i tecnologia, i d’humanitats i ciències 
socials.

—3 Autoritzar el trasllat del centre resultant 
al c. Pallars, 402-416, amb efectes a partir de 
l’inici del curs 2007-08. Les dades i la com-
posició del centre resultant és la que consta 
a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—4 El titular del centre resultant subscriurà 
un concert educatiu per als nivells que tenien 
concertats els centres fusionats en substitució 
dels concerts que tenien subscrits. Els serveis 
territorials que correspongui efectuarà els 
tràmits necessaris per tal de portar a terme 
aquesta substitució.

—5 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.

Barcelona, 5 de març de 2008

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08035076.
Denominació: Montseny-Poble Nou.
Adreça: c. Pallars, 402-416.
Titular: Centre d’Estudis Montseny SCCL.
NIF: F08799256.
Composició del centre a 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 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats 
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 
70 llocs escolars, de la modalitat de ciències 
i tecnologia, i 2 unitats amb capacitat per a 
70 llocs escolars de la modalitat d’humanitats 
i ciències socials.

Amb caràcter transitori i fins la seva extin-
ció: 4 unitats amb 140 llocs escolars de les 
modalitats de ciències de la naturalesa i de 
la salut, d’humanitats i ciències socials i de 
tecnologia.

(08.065.033)

RESOLUCIÓ EDU/786/2008, de 4 de març, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activi-
tats de la llar d’infants privada Arco Iris, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la titular de la 
llar d’infants Arco Iris, de Barcelona, en petició 
d’autorització de cessament d’activitats, 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, la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de la 
llar d’infants privada Arco Iris, de Barcelona, 
les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Barcelona.
Denominació: Arco Iris.
Codi: 08050727.
Titular: Rosaura Porta Capell.
NIF de la titular: 40798503E.

El cessament d’activitats té efectes des de 
la fi del curs 2006-2007.

—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 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.
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Barcelona, 4 de març 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)

(07.348.040)

RESOLUCIÓ EDU/787/2008, de 6 de març, 
per la qual es modifica l’adscripció de cen-
tres docents sostinguts amb fons públics 
als Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques) als efectes 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 règim d’admissió d’alumnes als 
centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics, disposa que l’adscripció de 
centres que disposa la legislació vigent es pot 
establir entre centres que imparteixen segon 
cicle d’educació infantil i centres d’educació 
primària, entre centres que imparteixen edu-
cació 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 ense-
nyaments.

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.

Barcelona, 6 de març de 2008

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

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

1. Noves adscripcions

Comarca: Garraf
CEIP El Morsell, Olivella, codi: 08053418; 

a IES Ribes II, Sant Pere de Ribes, codi: 
08063904

CEIP El Pi, Sant Pere de Ribes, codi: 
08027110; a IES Ribes II, Sant Pere de Ribes, 
codi: 08063904

CEIP Riera de Ribes, Sant Pere de Ribes, 
codi: 08058362; a IES Ribes II, Sant Pere de 
Ribes, codi: 08063904

CEIP Els Costerets, Sant Pere de Ribes, 
codi: 08058957; a IES Ribes II, Sant Pere de 
Ribes, codi: 08063904

CEIP Les Parellades, Sant Pere de Ribes, 
codi: 08061002; a IES Ribes II, Sant Pere de 
Ribes, codi: 08063904

Comarca: Maresme
CEIP de Santa Susanna II, Santa Susanna, 

codi: 08062821; a IES Ramon Turró i Darder, 
Malgrat de Mar, codi: 08045665

CEIP El Cim, Teia, codi: 08030364; a SES 
de Teià, Teià, codi: 08061117

Comarca: Osona
CEIP Les Escoles, Gurb, codi: 08018029; 

a IES La Plana, Vic, codi: 08062870
CEIP La Monjoia, Sant Bartomeu del Grau, 

codi: 08025320; a IES La Plana, Vic, codi: 
08062870

CEIP El Roure Gros, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, codi: 08028072; a IES La Plana, 
Vic, codi: 08062870

CEIP Sentfores, Vic, codi: 08030819; a IES 
La Plana, Vic, codi: 08062870

CEIP La Sínia, Vic, codi: 08067818; a IES 
La Plana; Vic, codi: 08062870

CEIP Dr. Joaquim Salarich, Vic, codi: 08031009; 
a IES La Plana, Vic, codi: 08062870

CEIP Guillem de MontRodon - Sant Miquel 
Dels Sants, Vic, codi: 08057096; a IES La 
Plana, Vic, codi: 08062870

CEIP Andersen, Vic, codi: 08057102; a IES 
La Plana, Vic, codi: 08062870

Comarca: Vallès O.
CEIP Sant Sadurní, Montornès del Vallès, 

codi: 08022057; a IES Marta Mata, Montornès 
del Vallès, codi: 08065421

CEIP Marinada, Montornès del Vallès, codi: 
08022070; a IES Marta Mata, Montornès del 
Vallès, codi: 08065421

CEIP Can Parera, Montornès del Vallès, codi: 
08038077; a IES Marta Mata, Montornès del 
Vallès, codi: 08065421

CEIP Mogent, Montornès del Vallès, codi: 
08059792; a IES Marta Mata, Montornès del 
Vallès, codi: 08065421

CEIP Puig Drau, Montseny, codi: 08022082; 
a SES de Sant Esteve de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera, codi: 08065469

CEIP de Sant Quirze Safaja, Sant Quirze de 
Safaja, Codi: 08064982; a IES Moianès, Moià, 
Cod: 08044600

CEIP Vallmanya, Sant Esteve de Palautordera, 
codi: 08026117; a SES de Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, 
codi: 08065469

CEIP de Santa Eulàlia de Ronçana, Santa 
Eulàlia de Ronçana, codi: 08065238; a IES 
La Vall de Tenes, Santa Eulàlia de Ronçana, 
codi: 08036998

CEIP Els Tres Pins, Vallromanes, codi: 
08030807; a IES de Vilanova del Vallès, 
Vilanova del Vallès, codi: 08061038

CEIP La Falguera, Vilanova del Vallès, 
codi: 08061026; a IES de Vilanova del Vallès, 
Vilanova del Vallès, codi: 08061038

CEIP Escola Mestres Munguet-Cortes, 
Vilanova del Vallès, codi: 08039264; a IES de 
Vilanova del Vallès, Vilanova del Vallès, codi: 
08061038

2. Adscripcions que se suprimeixen

Comarca: Maresme
CEIP El Cim; Teià; codi: 08030364; a; IES 

d’Alella; Alella; codi: 08046785
Comarca: Vallès Oriental
CEIP Puig Drau, Montseny, codi: 08022082; 

a IES Reguissol, Santa Maria de Palautordera, 
codi: 08053108

CEIP Vallmanya, Sant Esteve de Palautordera, 
codi: 08026117; a IES Reguissol, Santa Maria 
de Palautordera, codi: 08053108

CEIP Els Tres Pins, Vallromanes, codi: 
08030807; a, IES de La Roca del Vallès, La 
Roca del Vallès, codi: 08053030

CEIP Escola Mestres Munguet-Cortés, 
Vilanova del Vallès, codi: 08039264; a IES de 
La Roca del Vallès, La Roca del Vallès, codi: 
08053030

(08.065.113)

RESOLUCIÓ EDU/788/2008, de 12 de març, 
de convocatòria de la prova específica d’accés 
a tots els cursos del grau professional d’ense-
nyaments musicals per al curs 2008-2009.

D’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, i el Decret 25/2008, 
de 29 de gener, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular dels ensenyaments de 
música de grau professional i se’n regula la 
prova d’accés, cal convocar i organitzar la 
prova específica d’accés a tots els cursos 
del grau professional, per valorar la madu-
resa, les condicions, els coneixements, i la 
capacitat de l’alumnat per iniciar estudis en 
aquesta etapa.

Amb aquesta finalitat, i per tal d’establir 
el procés de desenvolupament de la prova 
específica d’accés a tots els cursos del grau 
professional d’ensenyaments musicals en la 
convocatòria de l’any 2008,

Resolc:

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

tots els cursos del grau professional d’ense-
nyaments musicals, d’acord amb el contingut 
d’aquesta Resolució.

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

és:
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a) Verificar la possessió de les condicions 
i els coneixements específics per cursar 
amb aprofitament els ensenyaments de grau 
professional de música en l’especialitat a la 
qual s’opta.

b) Valorar la maduresa i capacitat per incor-
porar-se als estudis de grau professional.

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

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

dades que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució, i s’ha de presentar en el conservatori 
o centre privat autoritzat de grau professional 
on es vol realitzar la prova, des de l’endemà 
de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC 
i fins a l’11 d’abril de 2008.

A l’annex 2 d’aquesta Resolució es detallen 
els conservatoris i els centres privats autoritzats 
de grau professional on està previst realitzar 
la prova específica d’accés.

—4 Nombre i composició de les comissions 
avaluadores

La Direcció General d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats nomena 
les persones components de les comissions 
avaluadores de la prova específica d’accés. 
Cadascuna de les comissions d’avaluació ha 
d’estar formada per:

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

b) Tres professors o professores, designats 
a proposta de la direcció del centre on es 
realitza la prova, un dels quals actua com a 
secretari o secretària, i la resta com a vocals 
de la comissió.

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

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

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho acon-
sella, es pot nomenar més d’una comissió 
avaluadora a cada centre.

Els membres de la comissió avaluadora po-
den comprovar la identitat de cada aspirant.

Amb una antelació no inferior a 30 dies 
a la realització de la prova, s’ha de donar 
publicitat dels noms dels membres de la 
comissió avaluadora al tauler d’anuncis del 
centre, als efectes de donar compliment 
als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

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

de dues parts, una de llenguatge musical i 
una altra d’instrument. Els exercicis s’han de 
qualificar de zero a deu punts i cal una quali-
ficació mínima de cinc punts en cadascun per 
a l’establiment de la nota global.

5.2 Les qualificacions s’han de puntuar de 
0 a 10 punts amb un decimal com a màxim. 

Caldrà obtenir una qualificació global mínima 
de 5 punts per superar la prova.

S’expedirà un certificat acreditatiu de supe-
ració de la prova segons el model que figura 
a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

5.3 En cas que en el decurs de la rea-
lització de les proves d’accés s’apreciï que 
la persona aspirant pot acreditar un nivell 
corresponent a un curs diferent per al qual ha 
sol·licitat la realització de la prova, si el centre 
disposa de places vacants, li podrà oferir la 
possibilitat de completar la prova per al curs 
que correspongui.

—6 Accés a primer curs
6.1 La prova d’accés específica a primer 

curs es portarà a terme d’acord amb el 
document elaborat per la Direcció general 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats: Orientacions per a la prova 
específica d’accés als ensenyaments de 
grau professional de música. Primer curs. 
Gener 2008.

Aquest document es troba a la pàgina web 
de la Subdirecció General d’Ensenyaments 
Artístics i Especialitzats: xtec.cat/artistics.

6.2 Primera part. Llenguatge musical, 
audició i cant coral.

L’exercici de llenguatge musical, audició 
i cant coral, inclou tres apartats. El primer 
referent a l’entonació, el ritme i la lectura, el 
segon referent a l’educació de l’oïda, i el tercer 
referent a l’audició, l’anàlisi i la creació.

La Direcció General d’Ensenyaments Profes-
sionals, Artístics i Especialitzats ha d’elaborar 
aquest exercici.

Per a l’exercici d’interpretació d’una cançó, 
l’alumnat prepararà dues cançons d’entre les 
que es proposen a continuació:

Cançons a l’uníson:
La gata i el belitre (popular catalana).
La cançó del lladre (popular catalana.)
La dama d’Aragó (popular catalana).
Cànons (2 o 3 veus, opcional):
Pujarem cap als cims (S. Rambla).
Riures i cants (J. Hilton).
Cànon del rellotge (Francesc Vila).
L’estel somriu (J. Maideu).
Dues o tres veus:
La filla del Carmesí (popular catalana, har-

monització de Xavier Puig).
Cant de primavera (W. A. Mozart).
Riera dolça i lenta (popular alemanya).
Tu cantes (popular holandesa).
De les dues cançons triades, l’alumne/a 

interpretarà la que determini la comissió ava-
luadora. La interpretació serà de memòria. 
L’alumne/a podrà canviar la tonalitat, si li és 
més còmode, indicant-ho prèviament a la 
comissió avaluadora.

6.3 Segona part. Instrument.
Consisteix a:
a) Interpretar a vista un fragment musical 

inèdit senzill de vuit compassos.
b) Interpretar estudis/obres d’un reper-

tori presentat a la comissió avaluadora per 
triplicat.

—7 Accés a cursos diferents del primer
7.1 Primera part. Llenguatge musical.
Pels cursos segon a cinquè, consisteix a 

respondre preguntes referides als objectius de 
Llenguatge Musical que consten en el Decret 
25/2008, de 29 de gener.

Pel sisè curs, consisteix a respondre pregun-
tes referides als objectius de les assignatures 

d’història de la música i d’harmonia, contra-
punt, anàlisi i forma, que consten en el Decret 
331/1994, de 29 de setembre.

La comissió avaluadora ha d’elaborar aquest 
exercici d’acord amb les instruccions de la Di-
recció general d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats.

7.2 Segona part. Instrument.
7.2.1 Per totes les especialitats excepte el 

cant, consisteix a:
a) Interpretar a vista un fragment musical 

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

cambra.
En començar la prova la persona aspirant ha 

de presentar les partitures d’un repertori format 
per tres estudis i tres obres corresponents a 
diferents estils i èpoques.

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

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

L’obra de música de cambra, també de 
lliure elecció, s’ha d’interpretar per la persona 
aspirant i les persones acompanyants que 
esculli. Per a les especialitats de clavicèmbal, 
guitarra, harmònium, instruments de corda 
polsada del renaixement i del barroc, orgue, 
piano i viola de gamba, aquest apartat de 
l’exercici d’instrument s’ha de fer per a 
l’accés als cursos segon i següents; pel 
que fa a la resta d’especialitats, es farà 
únicament per a l’accés als cursos quart, 
cinquè i sisè.

7.2.2 Especialitat de cant.
Per a l’especialitat de cant, l’exercici 

d’instrument consisteix en la interpretació de 
quatre obres (poden ser estudis si s’escau) 
de diferents estils, lliurement escollides per 
la persona aspirant a partir d’unes directrius 
establertes pel centre on es realitza la prova, 
el qual ha d’anunciar al tauler d’anuncis a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al DOGC.

Es valora també, ponderadament, la res-
posta a quatre qüestions sobre l’assignatura 
d’idiomes aplicats al cant.

—8 Calendari i publicació del resultat de 
les proves

8.1 La prova al primer curs s’iniciarà el dia 
10 de juny de 2008 a les 10 hores.

8.2 La prova per cursos diferents del 
primer s’iniciarà a partir del dia 10 de juny 
de 2008.

8.3 Cada comissió avaluadora ha de fer 
pública amb una antelació mínima de 48 ho-
res la data dels exercicis següents de cada 
especialitat instrumental, i la de la publicació 
provisional de resultats.

8.4 Els resultats definitius, un cop resoltes 
les possibles reclamacions, han de constar en 
una acta que s’ha de fer pública no més tard 
del dia 25 de juny de 2008 i posteriorment 
s’ha d’arxivar en el centre. Abans del 14 de 
juliol s’ha de trametre a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats un resum dels resultats amb 
les dades que s’especifiquen a l’annex 4 i a 
l’annex 5 d’aquesta Resolució
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—9 Efectes i validesa de la prova
L’admissió en un centre d’aspirants que 

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

La superació de la prova específica d’accés 
als ensenyaments professionals de música serà 
vàlida per a la matriculació, exclusivament, en 
el curs acadèmic 2008-2009.

—10 Reclamacions
10.1 Les reclamacions contra la qualifi-

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

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

S’aixecarà l’acta corresponent de la re-
unió.

Al peu de la llista de publicació del resultat 
de les reclamacions, s’indicarà el termini i 
l’òrgan davant el qual es podrà reiterar la 
reclamació.

10.2 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 directora del centre 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 edu-
cativa, 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 Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats les resoldrà abans 
de deu dies, amb notificació a la persona 
interessada.

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

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

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

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

Contra aquesta Resolució, que no 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, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de març de 2008

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

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova específica 
d’accés. Dades personals i acadèmiques de 
la persona aspirant

Cognoms i nom
Data de naixement
Document nacional d’identitat o número de 
registre del llibre de família
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi 
postal
Cognoms i nom del pare, la mare o tutor/a
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments de 
règim general
Especialitat o especialitats a què s’inscriu
Curs d’accés als ensenyaments professio-
nals

ANNEX 2

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

Barcelona I (ciutat)
Conservatori de música de Barcelona
Centre professional de música Liceu

Barcelona II (comarques)
Conservatori de música de Badalona
Conservatori de música de Manresa
Conservatori de música de Granollers
Escolania de Montserrat (*)

Baix Llobregat-Anoia
Conservatori de música d’Igualada

Vallès Occidental
Conservatori de música de Sabadell
Conservatori de música de Terrassa
Centre professional de música El Musical 

de Bellaterra

Girona
Conservatori de música Isaac Albéniz 

(Girona)

Lleida
Conservatori de música de Lleida
Conservatori de música de Cervera

Tarragona
Conservatori de música de Tarragona
Conservatori de música de Vila-seca
Conservatori de música de Reus

Terres de l’Ebre
Conservatori de música de Tortosa

(*) Restringit a l’alumnat que es preinscrigui 
en el mateix centre per a cursar-hi els ensenya-
ments d’educació secundària obligatòria.

ANNEX 3

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

Identificació del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de 
la comissió avaluadora de la prova específica 
d’accés al grau professional d’ensenyaments 
musicals, regulada pel Decret 25/2008, de 
29 de gener.

Certifico:

Que l’aspirant (nom i cognoms) ha ob-
tingut la qualificació de (puntuació) en la 
prova específica d’accés al (indiqueu el 
curs) curs dels ensenyaments musicals de 
grau professional, en l’especialitat de (nom 
de l’especialitat), convocada per la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Ar-
tístics i Especialitzats mitjançant la Resolució 
de (data).

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

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

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

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

ANNEX 4

Resum de dades per instruments

Indiqueu per a cada instrument el nombre 
d’aspirants aprovats, suspesos i no presentats 
a cada curs:

Especialitats

a) Àrea d’instruments de la orquestra.
Arpa
Clarinet
Fagot
Flauta travessera
Oboè
Saxofon
Trompa
Trompeta
Trombó
Tuba
Percussió
Violí
Viola
Violoncel
Contrabaix

b) Àrea d’instruments polifònics. Especi-
alitats:

Acordió
Guitarra
Piano
Orgue

c) Àrea d’instruments de la música moderna 
i jazz. Especialitats:

Guitarra elèctrica
Baix elèctric

d) Àrea d’instruments de la música antiga, 
excepte Orgue. Especialitats:

Clavicèmbal
Flauta de bec
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Instruments de corda polsada del Renaixe-
ment i del Barroc

Viola de gamba

e) Àrea d’instruments tradicionals. Espe-
cialitats:

Flabiol i Tamborí
Tenora
Tible
Instruments de pua

f) Àrea de Cant. Especialitat:
Cant

ANNEX 5

Relació de centres de procedència de les 
persones matriculades al vostre centre, amb 
indicació del nombre d’alumnes, l’instrument 
i el curs al qual es matriculen

Centre de procedència:
Instrument:
Curs:
Nombre d’aprovats:

(08.071.141)

RESOLUCIÓ EDU/789/2008, de 12 de març, 
de convocatòria de la prova específica d’accés 
als sis cursos dels ensenyaments professionals 
de dansa per al curs 2008-2009.

D’acord amb el que disposen la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 
el Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual 
s’estableix l’ordenació curricular dels ense-
nyaments de dansa de grau professional i 
se’n regula la prova d’accés, el Departament 
d’Educació ha de convocar i organitzar la 
prova específica d’accés a tots els cursos de 
grau professional per comprovar el grau de 
maduresa, les condicions, els coneixements 
i la capacitat de l’alumnat per iniciar aquests 
estudis.

Amb aquesta finalitat, i per establir el procés 
de desenvolupament de la prova específica 
d’accés a tots els cursos de grau professional 
d’ensenyaments de dansa en la convocatòria 
de l’any 2008,

Resolc:

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

tots els cursos dels ensenyaments profes-
sionals de dansa, d’acord amb el contingut 
d’aquesta Resolució.

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

és:
a) Verificar la possessió d’aptituds i habilitats 

específiques per cursar amb aprofitament 
els ensenyaments professionals de dansa 
corresponents a l’especialitat i el curs a què 
s’opta.

b) Valorar la maduresa i la capacitat per 
iniciar aquests ensenyaments professionals.

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

que especifica l’annex 1 d’aquesta Resolució, 
i acompanyada d’una fotografia mida carnet, 

s’haurà de presentar al centre on es vol realit-
zar la prova des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC i fins a l’11 
d’abril de 2008.

Les persones aspirants que vulguin cursar 
ensenyaments de grau professional en un 
determinat centre públic o privat autoritzat de 
grau professional hi hauran de formalitzar la 
inscripció a la prova.

Les persones aspirants que vulguin accedir 
a centres integrats, és a dir, a centres que im-
parteixen ensenyaments d’educació primària, 
secundària obligatòria o de batxillerat i, també, 
ensenyaments de música o dansa, han de 
presentar la sol·licitud de preinscripció al centre 
integrat. Per demanar altres centres on cursar 
els ensenyaments de règim general en el cas de 
no ser admès al centre integrat, cal presentar, 
en el mateix període, una segona sol·licitud en 
la qual constin les peticions de centres, exclòs 
el centre integrat, al centre demanat en primer 
lloc en aquesta segona sol·licitud. En aquest 
cas no es considera que hi hagi duplicitat de 
sol·licituds, ja que l’admissió al centre integrat 
requereix una valoració favorable de les seves 
aptituds artístiques.

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

—4 Nombre i composició de les comissions 
avaluadores

Les persones components de les comis-
sions avaluadores de la prova específica 
d’accés seran nomenades per la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Ar-
tístics i Especialitzats. Cada comissió estarà 
formada per:

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

b) Quatre professors o professores, nome-
nats a proposta de la direcció del centre on es 
realitza la prova, un dels quals actuarà com a 
secretari o secretària, i la resta, com a vocals 
de la comissió.

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

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

Per a l’avaluació d’apartats específics, la 
comissió avaluadora, a criteri del seu president 
o presidenta, podrà rebre l’assessorament 
extern d’una persona especialista.

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

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

—5 Contingut i qualificació de la prova
5.1 La prova específica d’accés al pri-

mer curs dels ensenyaments professionals 
constarà de:

a) Per a les especialitats de dansa clàssica 
i contemporània, un exercici amb tres parts 

referides a continguts de dansa clàssica, 
dansa creativa i música. Les parts es po-
dran estructurar en dues o tres sessions, 
segons que la música es valori en la mateixa 
sessió que la dansa creativa o de manera 
independent.

b) Per a l’especialitat de dansa espanyola, 
un exercici amb quatre parts referides a con-
tinguts de dansa clàssica, dansa estilitzada, 
escola bolera i música. Les parts es podran 
estructurar en tres o quatre sessions, segons 
que la música es valori en la mateixa sessió 
que la dansa estilitzada o de manera inde-
pendent.

5.2 La prova específica d’accés al se-
gon curs dels ensenyaments professionals 
constarà de:

a) Per a les especialitats de dansa clàssica 
i contemporània, un exercici amb quatre parts 
referides a continguts de dansa clàssica, dansa 
contemporània, improvisació i música. Les 
parts es podran estructurar en tres o quatre 
sessions, segons que la música es valori en 
la mateixa sessió que la improvisació o de 
manera independent.

b) Per a l’especialitat de dansa espanyola, 
un exercici amb cinc parts referides a con-
tinguts de dansa clàssica, dansa flamenca, 
dansa estilitzada, escola bolera i música. Les 
parts es podran estructurar en quatre o cinc 
sessions, segons que la música es valori en 
la mateixa sessió que la dansa estilitzada o 
de manera independent.

5.3 La prova específica d’accés als cursos 
de tercer a sisè dels ensenyaments professi-
onals constarà de:

a) Per a l’especialitat de dansa clàssica, un 
exercici amb tres parts referides a continguts 
de dansa clàssica, dansa contemporània i 
improvisació o composició.

b) Per a l’especialitat de dansa contempo-
rània, un exercici amb tres parts referides a 
continguts de dansa clàssica, dansa contem-
porània i improvisació o composició.

c) Per a l’especialitat de dansa espanyola, 
un exercici amb quatre parts referides a con-
tinguts de dansa clàssica, dansa flamenca, 
dansa estilitzada i escola bolera.

5.4 Amb una antelació no inferior a 30 
dies abans de la realització la prova, cada 
centre farà públics els criteris d’avaluació i 
ponderacions de cadascuna de les parts de 
l’exercici, que prèviament haurà aprovat la 
Subdirecció General d’Ensenyaments Artístics 
i Especialitzats.

Així mateix, detallarà el procés de desenvolu-
pament de la prova, el calendari, el nombre de 
sessions, els horaris i els espais, el material que 
ha d’aportar l’aspirant, les dates de publicació 
dels resultats, els terminis de reclamació, les 
dates de publicació dels resultats definitius i 
els terminis de matriculació.

5.5 Cada part tindrà una qualificació prò-
pia, de 0 a 10 punts.

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

En el cas que entre les puntuacions màxima 
i mínima del tribunal hi hagi una diferència de 
2 o més punts es desestimaran totes dues 
puntuacions. Si en algun dels exercicis s’obté 
una puntuació de 0, la prova quedarà suspe-
sa, independentment de les puntuacions que 
s’hagin obtingut en la resta d’exercicis.
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5.6 Caldrà obtenir una qualificació igual o 
superior a 5 per considerar la prova superada. 
S’expedirà un certificat acreditatiu de supera-
ció de la prova segons el model que figura a 
l’annex 2 d’aquesta Resolució.

5.7 En cas que en el decurs de la rea-
lització de les proves d’accés s’apreciï que 
la persona aspirant pot acreditar un nivell 
corresponent a un curs diferent per al qual ha 
sol·licitat la realització de la prova, si el centre 
disposa de places vacants, li podrà oferir la 
possibilitat de completar la prova per al curs 
que correspongui.

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

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

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

es realitzarà a partir del 5 de juny de 2008 
i fins al 20 de juny. Es realitzarà en una o 
més jornades dividides en sessions de du-
rada màxima de tres hores per a l’aspirant 
de l’especialitat. Les sessions de treball de 
l’aspirant seran, com a màxim, de 90 minuts, 
i no es podran fer més de tres hores de 
treball continuat amb una pausa entremig no 
computable. Hi haurà un escalfament previ 
d’almenys deu minuts no computables dins 
la sessió de treball. No es superaran les cinc 
hores de treball diari.

Els resultats definitius constaran en una 
acta de la qual s’enviarà una còpia a la Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats (Subdirecció General 
d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats).

Els resultats finals de les proves s’hauran 
de fer públics no més tard del 30 de juny 
de 2008.

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

a tots els cursos dels ensenyaments profes-
sionals de dansa per a l’ingrés en qualsevol 
centre que disposi de places estarà limitada 
al curs 2008-2009.

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

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualificació 

global es presentaran, per escrit, al registre del 
centre que sigui la seu de la comissió avalua-
dora corresponent durant els tres dies hàbils 
següents al de la publicació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió avalua-
dora es reunirà per examinar-les i resoldre-les, 
i en publicarà el resultat el dia hàbil següent. 
A aquests únics efectes, el dissabte no es 
considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la re-
unió.

Al peu de la llista de publicació del resultat 
de les reclamacions, s’hi indicaran el termini 

i l’òrgan davant el qual es podrà reiterar la 
reclamació.

9.2 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 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 Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats les resoldrà abans 
de deu dies, amb notificació a la persona 
interessada.

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

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

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

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

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, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de març de 2008

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

ANNEX 1

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

Dades personals i acadèmiques.
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número de 
registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi 
postal.

Cognoms i nom dels pares o tutors.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments de 
règim general.
Especialitat que voldria cursar.

ANNEX 2

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

Identificació del centre.

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de 
la comissió avaluadora de la prova específica 
d’accés al grau professional d’ensenyaments 
de dansa, regulada pel Decret 24/2008, de 
29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació 
curricular dels ensenyaments professionals de 
dansa i se’n regula la prova d’accés,

Certifico:

Que l’aspirant (nom i cognoms) ha ob-
tingut la qualificació de (puntuació) en la 
prova específica d’accés al curs (indiqueu 
el curs) dels ensenyaments professionals 
de dansa, especialitat de (nom de l’espe-
cialitat), convocada per la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats (data).

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

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

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

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

ANNEX 3

Relació de centres públics i privats on es 
preveu la realització de les proves específi-
ques d’accés

Barcelona I (ciutat)
EESA/CPD de l’Institut del Teatre (Bar-

celona)

Barcelona II (comarques)
Centre privat autoritzat de grau mitjà de 

dansa Laie (Alella)

Tarragona
Centre autoritzat de grau mitjà de dansa 

Artemis (Tarragona)

(08.071.142)

RESOLUCIÓ EDU/790/2008, de 12 de març, 
per la qual s’obre convocatòria pública per a 
l’adjudicació de beques de col·laboració en 
tasques de formació en qualificacions profes-
sionals i en tecnologies de la informació apli-
cades a l’educació, pròpies del Departament 
d’Educació, per al 2008.

Mitjançant l’Ordre EDU/507/2007, de 19 
de desembre, es van convocar beques de 
col·laboració en tasques de formació en 
qualificacions professionals i en tecnologies 
de la informació aplicades a les qualificaci-
ons i a la formació professional, pròpies del 
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Departament d’Educació (DOGC núm. 5043, 
de 8.1.2008).

Atesa la manca de sol·licituds adequades 
a la convocatòria, cal obrir un nou termini 
de presentació de sol·licituds, per la qual 
cosa,

Resolc:

Article 1. Convocatòria
S’obre convocatòria pública per adjudicar 

dues beques de col·laboració en tasques de 
formació en qualificacions professionals i en 
tecnologies de la informació aplicades a l’edu-
cació, pròpies del Departament d’Educació.

Article 2. Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regeix per les bases 

generals aprovades per l’Ordre EDU/507/2007, 
de 19 de desembre, publicada al DOGC núm. 
5043, de 8.1.2008.

Article 3. Import i partida
La despesa derivada de la concessió 

de les beques, per un import màxim de 
31.838,79 euros, anirà amb càrrec a la partida 
D/480000100/4250 del centre gestor EN05 
del Pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2008.

Article 4. Sol·licituds
Les persones interessades poden presentar 

les seves sol·licituds a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i 
fins al 18 d’abril de 2008.

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, de conformitat amb el que preve-
uen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 12 de març de 2008

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

(08.071.138)

RESOLUCIÓ EDU/792/2008, de 13 de març, 
per la qual es dóna publicitat de l’adjudicació 
d’una beca de col·laboració en tasques de 
gestió i manteniment del fons de publicacions 
periòdiques i altres tasques de gestió docu-
mental, per al centre documental i biblioteca 
del Departament d’Educació.

Per Ordre de 30 de novembre de 2007, 
es va convocar concurs públic per adjudicar 
una beca de col·laboració en tasques de 
gestió i manteniment del fons de publica-
cions periòdiques i altres tasques de gestió 
documental, per al centre documental i 
biblioteca del Departament d’Educació, 

adreçada a diplomats i estudiants del darrer 
curs de la diplomatura de biblioteconomia i 
documentació i a alumnes de segon cicle de 
documentació procedents de la diplomatura 
de biblioteconomia i documentació (DOGC 
núm. 5029, de 14.12.2007).

Vista la resolució de 25 de gener de 2008 
per la qual es resol la convocatòria de la beca 
de col·laboració esmentada, i d’acord amb el 
punt 8 de les bases de la convocatòria,

Resolc:

—1 Donar publicitat de la beca de col-
laboració atorgada pel Departament d’Educa-
ció en tasques de gestió i manteniment del fons 
de publicacions periòdiques i altres tasques de 
gestió documental, per al centre documental 
i biblioteca del Departament d’Educació, per 
al període de gener a desembre de 2008, 
a la senyora Gemma Masdeu Cañellas, per 
un import total màxim de 9.104,58 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
D/480000100/4210 del centre gestor EN01, 
del pressupost de 2008.

—2 Donar publicitat de la designació de 
la senyora Gemma Torrent Fabregà, com a 
persona suplent, per al cas de revocació o 
renúncia de la beca.

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.

Barcelona, 13 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.073.057)

RESOLUCIÓ EDU/793/2008, de 14 de març, 
per la qual s’aproven amb caràcter provisional 
les modificacions dels concerts educatius de 
centres docents privats, per als nivells obliga-
toris i per als ensenyaments d’educació infantil 
de segon cicle.

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

Analitzades les sol·licituds presentades, 
i les dades i les previsions de les quals es 
pot disposar abans de la preinscripció dels 
alumnes per al curs 2008/2009, cal procedir, 
dins el que preveuen la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, abans esmentat, i la resta de 
normativa aplicable, a l’aprovació provisional 
de les modificacions dels concerts educatius 
dels centres docents privats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

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

—2 Les modificacions dels concerts apro-
vats amb caràcter provisional per aquesta 
Resolució tindran efectes a partir de l’1 de 
setembre de 2008.

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

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

—4 D’acord amb el que disposen els apartats 
1, 4 i 5 de l’article 31 del Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, 
modificat pel Decret 155/1997, de 25 de juny, 
un cop finalitzat el període de preinscripció 
d’alumnes per al curs 2008/2009, i en funció 
de les dades de preinscripció, el Departament 
d’Educació, abans que s’iniciï el període de 
matriculació, emetrà la resolució definitiva de 
les modificacions dels concerts educatius per 
als nivells obligatoris i per a l’educació infantil 
de segon cicle, que es publicarà al DOGC. 
Als centres que no hagin assolit la relació 
esmentada al punt anterior, se’ls denegarà 
amb caràcter definitiu la modificació.

—5 La concessió d’aquestes modificacions 
dels concerts educatius dels centres docents 
privats es farà amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària EN03 D/488000100/4210, del 
pressupost de l’any 2008.

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

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

Barcelona, 14 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

EINF: educació infantil de segon cicle.
EINF: N1 - N2 - N3.
N1: unitats concertades de primer curs d’edu-
cació infantil de segon cicle.
N2: unitats concertades de segon curs d’edu-
cació infantil de segon cicle.
N3: unitats concertades de tercer curs d’edu-
cació infantil de segon cicle.
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EPRI: educació primària.
EPRI: U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6.
U1: unitats concertades de primer curs de 
primer cicle d’educació primària.
U2: unitats concertades de segon curs de 
primer cicle d’educació primària.
U3: unitats concertades de primer curs de 
segon cicle d’educació primària.
U4: unitats concertades de segon curs de 
segon cicle d’educació primària.
U5: unitats concertades de primer curs de 
tercer cicle d’educació primària.
U6: unitats concertades de segon curs de 
tercer cicle d’educació primària.

ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1 - G2 - G3 - G4.
G1: unitats concertades de primer curs d’edu-
cació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs d’edu-
cació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de tercer curs d’edu-
cació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de quart curs d’edu-
cació secundària obligatòria.

USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):

(1) El nombre d’unitats autoritzades és 
inferior al nombre d’unitats sol·licitades i, 
segons el que disposen l’article 3 del Decret 
56/1993, sobre concerts educatius, i l’article 
5.1 del Reial decret 2377/1985, de 18 de 
desembre, pel qual s’aprova el reglament de 
normes bàsiques sobre concerts educatius, 
és requisit imprescindible que els centres 
concertats estiguin degudament autoritzats per 
impartir els ensenyaments que constitueixen 
l’objecte del concert.

(2) D’acord amb el que estableix l’article 
116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, les previsions de necessitats 
d’escolarització del districte, àrea d’escola-
rització o, si s’escau, del municipi on està 
ubicat el centre, per al proper curs escolar 
2008/2009, no justifiquen la concertació de 
les unitats sol·licitades, atès que és suficient 
l’oferta de llocs escolars que presenten els 
centres sostinguts amb fons públics del 
districte, àrea d’escolarització o, si s’escau, 
del municipi.

(3) La concertació d’ensenyaments obligato-
ris s’efectua de manera progressiva des de les 
unitats dels cursos inferiors, en consonància 
amb el que preveu la disposició transitòria 
16 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

SERVEIS TERRITORIALS:  
BAIX LLOBREGAT-ANOIA.

Municipi: Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat).
Denominació: Garbí.
Codi: 08017025.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1) i (2).

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

EPRI: 3-3-3-3-3-2.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Codi: 08019502.

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

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2.

Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Povill.
Codi: 08022422.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat).
Denominació: Pedagògium Cos.
Codi: 08025496.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-1-1.
ESO: 2-2-3-2.

SERVEIS TERRITORIALS:  
BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 3-3-3.
EPRI: 3-3-3-3-3-3.

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

EPRI: 1-1-2-1-1-1.

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

ESO: 0-0-0-0.

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

EPRI: 3-3-3-3-2-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Carles Riba.
Codi: 08063497.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Claret.
Codi: 08010501.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 4-4-4-3-3-3.

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

EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-3-4. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyora.
Codi: 08005242.

Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-3-4. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Estel Vallseca.
Codi: 08010596.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 0-0-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (2).

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

ESO: 2-2-1-1.

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

EINF: 2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: L’Horitzó.
Codi: 08039987.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Bonanova.
Codi: 08003907.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 5-5-5-5-5-5.

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

ESO: 3-3-3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Lleó XIII.
Codi: 08005412.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2.

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

EINF: 3-3-2.
ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Mafalda II.
Codi: 08049646.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-2.
ESO: 1-1-1-1.

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

EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Padre Damián Sagrados Co-
razones.
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Codi: 08040199.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-3-3.

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

EPRI: 2-2-2-2-1-1. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Reial Monestir de Santa 
Isabel.
Codi: 08004705.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).

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

EPRI: 3-3-3-2-2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08009685.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-1-2-2-1-2. USD: 2. CD: (2).

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

EINF: 2-2-2.

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

EPRI: 4-4-4-4-4-4.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Estanislau de Kostka-
S.E.K..
Codi: 08005370.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 3-3-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Gregori.
Codi: 08004195.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2.
EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

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

ESO: 1-1-2-2.

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

EPRI: 2-2-2-2-1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 1-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

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

ESO: 4-4-4-3.

SERVEIS TERRITORIALS: 
BARCELONA II (COMARQUES).

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08001285.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Pere Vergés.
Codi: 08000943.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1) i (2).

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

EPRI: 2-2-2-2-2-1.

Municipi: Centelles (Osona).
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-1-2-1-1-1. USD: 2. CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Avantis.
Codi: 08063485.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 6-6-6. USD: 2. CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 3-3-2-2-3-3.

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

ESO: 3-3-3-3.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 3-3-3-3-3-3.
ESO: 2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Moià (Bages).
Denominació: Escola Pia de Moià.
Codi: 08022100.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Navàs (Bages).
Denominació: Diocesana.
Codi: 08022276.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Puig-reig (Berguedà).
Denominació: Anunciata.
Codi: 08023384.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-0-1-1-1.

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

EPRI: 3-3-3-3-3-3.

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08025174.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-3-2.

Municipi: Sant Fruitós de Bages (Bages).
Denominació: Paidos.
Codi: 08026427.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-1-1-1-1-1.

Municipi: Santpedor (Bages).
Denominació: Llissach.
Codi: 08025061.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

Municipi: Tona (Osona).
Denominació: Vedruna-Tona.
Codi: 08030431.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-2.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 3-2-2.

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

EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès).
Denominació: Montagut.
Codi: 08031356.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

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

EPRI: 4-4-4-4-4-4.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Les Alzines.
Codi: 17001413.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-2-2-3.

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-1-2-2-1-2.

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

EINF: 2-2-1.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Balaguer (Noguera).
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1) i (2).

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

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-1-1. USD: 2. CD: (2).
ESO: 2-1-1-1. USD: 3. CD: (2).

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

EPRI: 3-3-3-3-3-3.

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-3-3-3. USD: 4. CD: (2).

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 2-2-2-1.

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

ESO: 2-2-3-2. USD: 1. CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS:  
MARESME-VALLèS ORIENTAL.

Municipi: el Masnou (Maresme).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08020759.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 1-1-1-1-1-1.
ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

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

EPRI: 2-1-1-1-1-1.

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

EPRI: 2-2-2-2-2-2.

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
Denominació: Sant Gervasi.
Codi: 08021545.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 4-4-3-3-3-3.

Municipi: Premià de Dalt (Maresme).
Denominació: Betlem-2.
Codi: 08063655.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 1-1-1.

Municipi: Premià de Mar (Maresme).
Denominació: La Salle.
Codi: 08023256.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Celoni (Vallès Oriental).
Denominació: La Salle Sant Celoni.
Codi: 08025745.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0.

Municipi: Sant Celoni (Vallès Oriental).
Denominació: Pascual.

Codi: 08025757.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 0-0-2.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: l’Arboç (Baix Penedès).
Denominació: Esc.Fam.Agr.Campjoliu.
Codi: 43006290.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-0. USD: 2. CD: (2).
EPRI: 2-2-2-2-0-0.

Municipi: Salou (Tarragonès).
Denominació: Elisabeth.
Codi: 43004967.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 2-2-2-2-2-2.
ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

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

EPRI: 2-2-2-1-1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 3-3-2.
ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Salle.
Codi: 43003537.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 3-3-2.
EPRI: 4-4-4-4-4-4.
ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

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

EINF: 2-3-2. USD: 1. CD: (1).

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

EINF: 0-3-3.
EPRI: 3-3-3-2-2-2.

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).
Denominació: Maristes Rubí.
Codi: 08023724.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-3-2. USD: 1. CD: (1).

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

EINF: 2-2-2.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: La Vall.
Codi: 08024731.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 4-3-3-3.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08024182.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2. USD: 3. CD 1r EINF: (1). CD 
2n i 3r EINF: (1) i (3).

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: La Farga.
Codi: 08025885.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 4-4-4-4.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: Pureza de María.
Codi: 08026038.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (1).
EPRI: 3-3-2-2-2-2.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
Nivell educatiu i unitats concertades:

ESO: 3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Egara.
Codi: 08030078.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EINF: 3-3-2.

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

EPRI: 3-2-2-2-2-2.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Codi: 08029881.
Nivell educatiu i unitats concertades:

EPRI: 3-3-2-2-2-2.

(08.073.060)

RESOLUCIÓ EDU/794/2008, de 5 de març, 
per la qual es modifica l’adscripció de centres 
docents sostinguts amb fons públics dels 
Serveis Territorials a Girona als efectes 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 règim d’admissió d’alumnes als 
centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics, disposa que l’adscripció de 
centres que disposa la legislació vigent es pot 
establir entre centres que imparteixen segon 
cicle d’educació infantil i centres d’educació 
primària, entre centres que imparteixen edu-
cació 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 
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que en el municipi dels centres a adscriure 
no hi hagi oferta dels corresponents ense-
nyaments.

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.

Girona, 5 de març 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: Gironès.
CEIP Mare de Déu del Mont (Girona), codi: 

17001838 a IES Jaume Vicens i Vives (Girona), 
codi: 17001723, a IES Montilivi (Girona), codi: 
17001735, a IES Santiago Sobrequés (Girona), 
codi: 17004530.

CEIP Santa Eugenia (Girona), codi: 17004335 
a IES Jaume Vicens i Vives (Girona), codi: 
17001723, a IES Montilivi (Girona), codi: 
17001735, a IES Santiago Sobrequés (Girona), 
codi: 17004530. 

(08.065.111)


