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ORDRE EDU/214/2008, de 7 de maig, per 
la qual es modifiquen per al curs 2008-2009 
els preus públics per la utilització del servei 
d’allotjament i manutenció per part dels es-
colars que assisteixen al Complex Educatiu 
de Tarragona.

Mitjançant l’Ordre de 4 de novembre de 
1999, es van crear els preus públics per la 
utilització del servei d’allotjament i manutenció 
per als escolars que assisteixen als camps 
d’aprenentatge del Departament d’Educació.

Atès que cal establir, per al curs 2008-2009, 
els nous imports dels preus públics pels serveis 
prestats al Complex Educatiu de Tarragona, 
d’acord amb l’article 23 de la Llei 15/1997, 
de 24 de desembre, de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, i a proposta 
de la Direcció General d’Innovació,

Ordeno:

Article 1
1.1 Modificar els preus públics per la 

utilització del servei d’allotjament i manutenció 
al Complex Educatiu de Tarragona durant el 
curs escolar 2008-2009, que queden fixats en 
els imports següents:

22,10 euros per persona i dia pel servei 
d’allotjament i manutenció (pensió comple-
ta).

6,60 euros per àpat pel servei de manutenció 
(dinar o sopar).

Article 2
Els preus públics seran exigibles en iniciar-se 

la prestació dels serveis.

Article 3
A l’alumnat que utilitzi els serveis especifi-

cats a l’article 1.1 se li aplicarà les següents 
exempcions i bonificacions:

L’exempció del preu públic per a les persones 
que tinguin reconegut oficialment un grau de 
minusvalidesa igual o superior al 33%, sempre 
que es matriculin per primera vegada.

L’exempció del preu públic per a les persones 
membres de família nombrosa classificada en la 
categoria especial, i una bonificació del 50% per 
a les persones membres de família nombrosa 
classificada en la categoria general,

L’exempció del preu públic per a les vícti-
mes d’actes terroristes, així com per als seus 
cònjuges i els seus fills i filles.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b) 
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora 
de l’autonomia de gestió econòmica dels 
centres docents públics no universitaris de 
la Generalitat de Catalunya, els ingressos 
obtinguts d’acord amb l’article 1 d’aquesta 
Ordre s’ingressaran al compte corrent del 
centre educatiu i seran gestionats pel centre 
pels procediments que preveu la Llei 4/1988 
esmentada, i la normativa que la desplega.

Barcelona, 7 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.127.137)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució 
EDU/2949/2007, de 28 de setembre, per la 
qual s’autoritza l’obertura del centre privat de 
formació d’adults Escola Tècnica Professional 
del Clot, de Barcelona (DOGC núm. 4982, pàg. 
34770, de 5.10.2007).

Havent observat diverses errades en la 
Resolució esmentada, enviada al DOGC i publi-
cada al núm. 4982, pàg. 34770, de 5.10.2007, 
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 34770, a l’annex, on diu:
“Titular: Josep Fatjó i Carbonell
NIF: 38022092X”

ha de dir:
“Titular: Companyia de Jesús
NIF: Q0800052C”

Barcelona, 6 de maig de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.126.059)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució 
EDU/788/2008, de 12 de març, de convoca-
tòria de la prova específica d’accés a tots els 
cursos del grau professional d’ensenyaments 
musicals per al curs 2008-2009 (DOGC núm. 
5095, pàg. 22782, de 20.3.2008).

Havent observat errades i una omissió en la 
Resolució esmentada, enviada al DOGC i publi-
cada al núm. 5095, pàg. 22782, de 20.3.2008, 
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 22784, a l’apartat 7.2.1, on diu:
“c) Interpretar una obra de música de 

cambra.”,
ha de dir:

“c) Interpretar una obra de música de 
cambra, si s’escau, d’acord amb el projecte 
educatiu del centre.”.

Al mateix apartat, on diu:
“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.”,
ha de dir:

“L’obra de música de cambra, també de 
lliure elecció, s’ha d’interpretar, si s’escau, 
d’acord amb el projecte educatiu del centre, 
per la persona aspirant i les persones acom-
panyants que esculli.”.

I, a la pàgina 22786, annex 2, dins de la 
relació de centres de Barcelona II (comarques), 
cal afegir el centre:

“Conservatori de música de Vic”.

Barcelona, 6 de maig de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.127.017)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució 
EDU/1308/2008, de 28 d’abril, per la qual es 
modifica la Resolució EDU/4208/2006, de 21 
de desembre, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d’Educa-
ció en diversos òrgans del Departament (DOGC 
núm. 5123, pàg. 34500, de 2.5.2008).

Havent observat una errada en el text 
original de l’esmentada Resolució, tramès al 
DOGC i publicat al núm. 5123, pàg. 34500, de 
2.5.2008, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 34500, article 2, primer parà-
graf, on diu:

“S’afegeixen els apartats 1.11 i 11.12 a 
l’article 1 de la Resolució EDU/4208/2006, 
amb la següent redacció:”
ha de dir:

“S’afegeixen els apartats 1.11 i 1.12 a l’ar-
ticle 1 de la Resolució EDU/4208/2006, amb 
la següent redacció:”

Barcelona, 6 de maig de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.126.048)

RESOLUCIÓ EDU/1401/2008, de 8 de maig, 
de citació a termini d’interessats en el recurs 
contenciós administratiu núm. 441/2007, inter-
posat per l’Associació Sindical de Professors 
d’Ensenyaments Públics de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
441/2007, interposat per l’Associació Sindical 
de Professors d’Ensenyaments Públics de 
Catalunya;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se 
davant el Tribunal, en el termini de nou dies a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució al DOGC, els possibles interessats 
en el recurs contenciós administratiu 441/2007, 
interposat per l’Associació Sindical de Profes-
sors d’Ensenyaments Públics de Catalunya 
contra el Decret 56/2007, de 13 de març, pel 
qual es regula la selecció del director o de la 
directora i el nomenament i el cessament dels 
òrgans unipersonals de govern i de coordinació 
dels centres docents públics.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termi-
ni mitjançant la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 8 de maig de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.128.165)
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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució 
EDU/954/2008, d’1 d’abril, per la qual es 
nomenen els tribunals que han de valorar 
els mèrits corresponents a la convocatòria 
pública d’accés als cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i 
disseny i d’escoles oficials d’idiomes (DOGC 
núm. 5104, pàg. 25934, de 4.4.2008).

Havent observat una errada a la Resolució 
esmentada, tramesa al DOGC i publicada al 
número 5104, pàgina 25934, de 4.4.2008, 
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 25947, on diu:
“Especialitats: informàtica - processos i 

mitjans de comunicació”,
ha de dir:

“Especialitats: informàtica - processos i mit-
jans de comunicació - processos i productes 
d’arts gràfiques”.

Barcelona, 18 d’abril de 2008

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.109.141)

RESOLUCIÓ EDU/1419/2008, de 7 de maig, 
per la qual es convoquen les proves d’accés 
de caràcter general als ensenyaments de règim 
especial d’esports que condueixen a l’obtenció 
de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport 
i tècnic/a superior d’esport i a les formacions 
esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents 
a l’any 2008 d’Era Val d’Aran.

El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableix l’ordenació general dels en-
senyaments d’esport de règim especial, preveu 
que per accedir a aquests ensenyaments cal 
estar en possessió de la titulació corresponent 
o superar una prova de caràcter general re-
gulada pel Departament d’Educació, d’acord 
amb els requisits que s’hi estableixen.

Així mateix, el Decret 169/2002, d’11 de 
juny, pel qual s’estableix l’ordenació general 
dels ensenyaments de règim especial que 
condueixen a l’obtenció de les titulacions 
oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior 
d’esport, preveu a l’article 10 l’accés sense 
titulació a aquests ensenyaments sempre que 
se superi una prova de caràcter general, i es 
compleixin la resta de requisits.

D’altra banda, l’Ordre ECD/3310/2002, de 
16 de desembre, per la qual es regulen els 
aspectes curriculars, els requisits generals i 
els efectes de la formació en matèria espor-
tiva, a què es refereix la disposició transitòria 
primera del Reial decret 1913/1997, de 19 de 
desembre, preveu en l’article 6.2 l’accés sense 
titulació a aquestes formacions, sempre que se 
superi una prova de maduresa, i es compleixin 
la resta de requisits.

El dia 14 de desembre de 2006 es va signar 
l’Acord de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i el Consel Generau d’Aran, relatiu 
a la gestió dels ensenyaments de tècnic/a 
d’esport i tècnic/a superior d’esport a Era Val 
d’Aran, la clàusula segona del qual preveu que 
la Direcció General d’Ensenyaments Professi-
onals, Artístics i Especialitzats convocarà les 

proves del territori d’Aran, amb la comunicació 
prèvia del Conselh Generau d’Aran.

D’altra banda, cal adaptar les proves 
d’accés als ensenyaments d’esports al Reial 
decret 1363/2007, de 24 d’octubre. En aquest 
sentit en la prova d’accés als ensenyaments 
d’esports de grau superior s’elimina la part 
específica segons el que disposa l’article 31 
de l’esmentat Reial decret.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’ano-
menen proves d’accés a grau mitjà, d’ensenya-
ments d’esports les proves d’accés de caràcter 
general als ensenyaments d’esports de règim 
especial que condueixen a l’obtenció oficial 
del títol de tècnic/a d’esport i a les formacions 
esportives de nivell 1, i s’anomenen proves 
d’accés a grau superior d’ensenyaments d’es-
ports, les proves d’accés de caràcter general 
als ensenyaments d’esports de règim especial 
que condueixen a l’obtenció oficial del títol de 
tècnic/a superior d’esport i a les formacions 
esportives de nivell 3.

Així mateix, als efectes d’aquesta convocatò-
ria, s’entenen inclosos dins del concepte d’en-
senyaments d’esports tant els ensenyaments 
d’esports de règim especial, com les formaci-
ons esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Per tot això,

Resolc:

—1 Convocar les proves d’accés de caràcter 
general als ensenyaments de règim especial 
que condueixen a l’obtenció de les titulacions 
oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior 
d’esport, i la prova d’accés de caràcter general 
a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 
3, que regula l’Ordre ECD/3310/2002, de 16 
de desembre. Els ensenyaments objecte de la 
convocatòria es detallen a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució.

—2 Objectiu de les proves d’accés
2.1 L’objectiu de la prova d’accés a grau 

mitjà és que la persona aspirant demostri que 
posseeix les capacitats, els coneixements i les 
habilitats suficients per cursar amb aprofita-
ment aquests ensenyaments.

2.2 L’objectiu de la prova d’accés a grau 
superior és que la persona aspirant acrediti la 
seva maduresa en relació amb els objectius 
del batxillerat i les seves capacitats referents 
al camp professional de què es tracti.

—3 Centre que organitza les proves
Les proves les organitza el Centre Públic 

de Tècnics Esportius Val d’Aran, les dades 
del qual s’especifiquen a l’annex 2 d’aquesta 
Resolució.

—4 Estructura de les proves d’accés
4.1 Prova d’accés a grau mitjà d’ensenya-

ments d’esports.
Part sociolingüística
Comprèn les matèries: llengua catalana, 

llengua castellana, ciències socials i llengua 
estrangera (anglès o francès).

Part científica, tecnològica i matemàtica
Comprèn l’àmbit matemàtic (matèria: ma-

temàtiques) i l’àmbit científic-tecnològic (ma-
tèries: tecnologia, ciències naturals i educació 
visual i plàstica).

4.2 Prova d’accés a grau superior d’en-
senyaments d’esports.

Comprèn únicament les matèries comunes, 
que són: llengua catalana, llengua castellana, 
llengua estrangera (anglès, francès o alemany) 
i matemàtiques.

4.3 Calendari de realització de les proves 
d’accés.

La prova d’accés als ensenyaments de grau 
mitjà i als ensenyaments de grau superior es 
farà el dia 10 de juny de 2008.

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

grau mitjà com a grau superior, es farà de 
l’endemà de publicació d’aquesta resolució en 
el DOGC fins al dia 26 de maig de 2008.

Caldrà formalitzar el model de sol·licitud 
d’inscripció. Aquest model estarà a disposi-
ció de les persones interessades a la pàgina 
web del Departament d’Educació http://www.
gencat.net/educacio. També estarà dispo-
nible al Conselh Generau d’Aran i al centre 
organitzador, les dades del qual es detallen 
a l’annex 2 d’aquesta Resolució, així com a 
les seves pàgines web http://www.aran.org i 
http://www.eteva.org.

La sol·licitud d’inscripció haurà de conte-
nir les dades especificades a l’annex 3 i 4 
d’aquesta Resolució, segons el cas.

En qualsevol cas, les persones aspirants 
hauran de presentar al Conselh Generau 
d’Aran, d’acord amb l’annex 2 d’aquesta 
Resolució, juntament al full d’inscripció, la 
documentació que es relaciona en el punt 14.4 
per a la prova d’accés a grau mitjà d’ense-
nyaments d’esports, i en el punt 15.4 per a la 
prova d’accés a grau superior d’ensenyaments 
d’esports, en els terminis indicats.

5.2 Per a la prova d’accés a grau mitjà.
Cal indicar la llengua estrangera triada en 

la sol·licitud d’inscripció.
5.3 Per a la prova d’accés a grau su-

perior.
S’haurà d’indicar:
a) El títol de tècnic/a de grau mitjà que 

posseeix, si escau.
b) En la part comuna de la prova la llengua 

estrangera triada: anglès, francès o alemany.
La persona aspirant no podrà modificar 

l’elecció de les matèries triades passat el termini 
de presentació de documentació al Conselh 
Generau d’Aran.

5.4 Taxes.
La inscripció a la prova estarà subjecta a 

l’abonament de la taxa corresponent.
El pagament d’aquesta taxa s’ha d’efectuar 

presencialment o mitjançant transferència ban-
cària a qualsevol oficina de “Caixa Penedès”, al 
compte corrent 2081-0364-09-3110000046.

Les taxes d’inscripció són les que estableix 
l’Ordenança Fiscal aprovada per Conselh 
Generau d’Aran i publicada en el BOP de 
la Província de Lleida núm. 187, de 27 de 
desembre de 2007. La manca de pagament 
o el pagament fora de termini determinarà 
l’exclusió de la persona aspirant.

—6 Persones aspirants amb necessitats 
específiques

6.1 Les persones aspirants amb necessi-
tats específiques derivades de discapacitats 
físiques, psíquiques o sensorials o altres tras-
torns greus, que tinguin la declaració legal de 
minusvalidesa, podran sol·licitar els recursos 
addicionals necessaris per desenvolupar la 
prova d’accés.
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6.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el 
model que es detalla a l’annex 5 d’aquesta 
Resolució, adreçada a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, no més tard del dia 26 de 
maig de 2008.

A la sol·licitud, signada per la persona 
aspirant, o pel pare, la mare o la persona 
tutora legal, si és menor d’edat, cal adjuntar 
la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació.

b) Documentació justificativa de les causes 
que motiven la petició: certificat del CAD 
(Centre d’Atenció al Disminuït) del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que informi del 
grau de discapacitat reconegut o document 
equivalent. Caldrà aportar també, si escau, 
un certificat emès per l’organisme acreditat 
corresponent, que informi de les característi-
ques de la discapacitat o trastorn que pateix 
la persona aspirant, juntament amb la proposta 
dels recursos addicionals que es considerin 
adequats.

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

6.3 La Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats deter-
minarà, si escau, les mesures o recursos ad-
dicionals, i n’informarà la persona interessada 
i la comissió avaluadora corresponent.

—7 Informació i orientació a les persones 
aspirants

El centre organitzador ha d’oferir informació 
i orientació sobre els ensenyaments d’esports 
de règim especial i les formacions esportives de 
nivell 1 i nivell 3 a les persones interessades, i 
sobre el procediment d’inscripció i funciona-
ment de les proves d’accés. La direcció del 
centre ha de designar el personal adient per 
dur-les a terme.

—8 Efectes de la superació de les proves 
d’accés

8.1 Les proves d’accés superades tenen 
validesa permanent en la totalitat de l’Estat 
espanyol.

8.2 Haver superat les proves d’accés 
faculta les persones que no tenen la titulació 
exigida a matricular-se als ensenyaments per 
als quals hagin superat l’accés. Tot i això, la 
superació de la prova d’accés no garanteix 
una plaça escolar.

Les persones que havent superat aquestes 
proves d’accés, vulguin matricular-se als en-
senyaments d’esports hauran de sol·licitar la 
preinscripció, en el termini que s’estableixi, al 
centre on els vulguin cursar. Els centres do-
cents sostinguts amb fons públics, efectuaran 
la preinscripció corresponent, d’acord amb la 
normativa d’admissió d’alumnat.

8.3 Haver superat la prova d’accés a 
grau mitjà d’ensenyaments d’esports permet 
l’accés a qualsevol modalitat esportiva de 
grau mitjà dels ensenyaments d’esport i de 
les formacions esportives de nivell 1, sempre 
que es compleixin la resta de requisits d’accés 
a aquests ensenyaments.

8.4 Haver superat la prova d’accés a grau 
mitjà d’ensenyaments d’esports permet l’accés 

a qualsevol cicle de grau mitjà de formació 
professional.

8.5 Haver superat la prova d’accés a grau 
mitjà d’ensenyaments d’esports substitueix 
la part comuna de la prova d’accés a grau 
mitjà d’arts plàstiques i disseny. La substitució 
comporta traslladar, a la part substituïda, la 
qualificació obtinguda en la prova superada.

8.6 Haver superat la prova d’accés a grau 
superior d’ensenyaments d’esports permet 
l’accés a qualsevol modalitat esportiva de 
grau mitjà dels ensenyaments d’esport i a les 
formacions esportives de nivell 1, sempre que 
es compleixin la resta de requisits d’accés a 
aquests ensenyaments.

8.7 Haver superat la prova d’accés a grau 
superior d’ensenyaments d’esports permet 
l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà de 
formació professional.

8.8 Haver superat la prova d’accés a grau 
superior d’ensenyaments d’esports substitueix 
la part comuna de la prova d’accés, a grau 
mitjà i a grau superior, d’arts plàstiques i dis-
seny. La substitució comporta traslladar, a la 
part substituïda, la qualificació obtinguda en 
la prova superada.

8.9 Haver superat la prova d’accés a grau 
superior dels ensenyaments d’esports, permet 
l’accés a aquests ensenyaments sempre que 
es compleixin la resta de requisits d’accés, i 
substitueix la part comuna de la prova d’ac-
cés a grau superior de cicles formatius de 
formació professional. La substitució comporta 
traslladar, a la part substituïda, la qualificació 
obtinguda en la prova superada.

—9 Elaboració de les proves
La Direcció General d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats elabo-
rarà les proves i les farà arribar a la comissió 
avaluadora.

—10 Comissió avaluadora
10.1 Nomenament.
El director dels Serveis Territorials d’Educació 

a Lleida nomenarà les persones membres de la 
comissió avaluadora de les proves convocades 
per aquesta Resolució, i farà arribar una còpia 
al centre organitzador i a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Es-
pecialitzats no més tard del dia 26 de maig 
de 2008.

La comissió avaluadora es constituirà en 
el centre organitzador detallat a l’annex 2 
d’aquesta Resolució, no més tard del dia 30 
de maig de 2008.

10.2 Composició de les comissions.
10.2.1 La comissió avaluadora, per a la 

prova d’accés a grau mitjà i per a la prova 
d’accés a grau superior estarà constituïda pels 
membres següents: un/a president/a, que serà 
un/a funcionari/ària proposat pel Departament 
d’Educació, i tindrà la funció de garantir-ne 
el correcte desenvolupament, i un/a secreta-
ri/ària, i fins a 9 vocals que seran proposats 
pel Conselh Generau d’Aran.

Els vocals de la comissió avaluadora hauran 
de tenir atribució docent en educació secun-
dària en les diferents matèries indicades en 
l’annex 6 d’aquesta Resolució.

10.2.2 La relació de membres de la comissió 
avaluadora es publicarà al tauler d’anuncis del 
centre on es realitzi la prova, no més tard del 
dia 26 de maig de 2008.

10.2.3 Els membres de la comissió avalua-
dora estaran subjectes a les causes d’absten-

ció i recusació que preveuen els articles 28 i 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

10.2.4 Les persones que hagin participat 
en els cursos o formacions de preparació de 
proves d’accés al grau mitjà o al grau superior 
d’aquesta convocatòria, no poden formar part 
de la comissió avaluadora de proves del mateix 
grau per al qual han preparat.

10.2.5 Les comissions estaran incloses dins 
la categoria tercera, als efectes que preveu el 
Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modificació 
del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de re-
gulació i d’actualització d’indemnitzacions per 
raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, 
i de revisió dels imports de determinades 
indemnitzacions.

10.3 Funcions de les comissions avalu-
adores.

La comissió:
a) Atendrà les consultes de les persones 

aspirants.
b) Comprovarà la documentació i els requi-

sits de les persones aspirants.
c) Puntuarà el currículum presentat.
d) Organitzarà les proves d’accés en el cen-

tre i vetllarà pel desenvolupament correcte.
e) Corregirà i qualificarà les proves.
f) Publicarà les llistes i els resultats en els 

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

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

En qualsevol moment de la realització de 
les proves d’accés o del procés, la comissió 
avaluadora podrà comprovar la identitat de 
les persones aspirants i, en cas de detectar 
l’incompliment de qualsevol dels requisits, la 
persona aspirant en quedarà exclosa.

—11 Conservació de la documentació
El centre on s’hagi constituït la comissió 

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

—12 Instruccions de la prova
La Direcció General d’Ensenyaments Pro-

fessionals, Artístics i Especialitzats emetrà les 
instruccions necessàries per aplicar aquesta 
Resolució i les farà arribar a la comissió 
avaluadora.

—13 Validesa d’altres proves d’accés
13.1 Validesa de les proves d’accés als 

mòduls professionals.
13.1.1 Haver superat les proves d’accés 

als mòduls professionals 2 i 3 permet sol-
licitar la matriculació a qualsevol modalitat 
de grau mitjà dels ensenyaments d’esports i 
formacions esportives de nivell 1, sempre que 
es compleixin la resta de requisits d’accés a 
aquests ensenyaments.

13.2 Validesa de les proves d’accés als 
cicles formatius d’ensenyaments artístics.

13.2.1 Haver superat les proves d’accés 
als cicles formatius de grau mitjà d’ense-
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nyaments d’arts plàstiques i disseny permet 
sol·licitar la matriculació en qualsevol modalitat 
de grau mitjà dels ensenyaments d’esports i 
formacions esportives de nivell 1, sempre que 
es compleixin la resta de requisits d’accés a 
aquests ensenyaments.

13.2.2 Haver superat les proves d’accés 
als cicles formatius de grau superior d’ense-
nyaments d’arts plàstiques i disseny permet 
sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle 
formatiu de grau mitjà de formació professio-
nal i, també al grau mitjà dels ensenyaments 
d’esports i formacions esportives de nivell 1, 
sempre i que es compleixin la resta de requisits 
d’accés a aquests ensenyaments.

13.2.3. Haver superat les proves d’accés 
als cicles formatius de grau superior d’ense-
nyaments d’arts plàstiques i disseny, permet 
matricular-se als ensenyaments d’esports 
i formacions esportives sempre i quan es 
compleixin la resta de requisits d’accés per a 
aquests ensenyaments.

13.3 Validesa de les proves d’accés als 
cicles formatius de formació professional

13.3.1 Haver superat la prova d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà de formació 
professional permet l’accés a qualsevol moda-
litat d’ensenyaments d’esports de grau mitjà i 
formacions esportives de nivell 1, sempre i quan 
es compleixin la resta de requisits d’accés a 
aquests ensenyaments.

13.3.2 Haver superat la prova d’accés als 
cicles formatius de grau superior de formació 
professional permet l’accés a qualsevol mo-
dalitat esportiva de grau mitjà i formacions 
esportives de nivell 1 i a qualsevol modalitat 
esportiva de grau superior dels ensenyaments 
d’esport i formacions esportives de nivell 3, 
sempre i quan es compleixin la resta de requi-
sits d’accés a aquests ensenyaments.

13.3.3 Haver superat la part comuna de 
la prova d’accés a cicles formatius de grau 
superior permet l’accés a qualsevol modalitat 
esportiva de grau mitjà i formacions esportives 
de nivell 1 i a qualsevol modalitat esportiva de 
grau superior dels ensenyaments d’esport i 
formacions esportives de nivell 3, sempre i quan 
es compleixin la resta de requisits d’accés a 
aquests ensenyaments.

—14 Prova d’accés a grau mitjà
14.1 Calendari de realització de la prova 

d’accés.
14.1.1 Convocatòria ordinària.
Es farà el dia 10 de juny 2008.
14.1.2 Convocatòria d’incidències.
Les persones inscrites que no hagin pogut 

presentar-se a la prova per causes alienes a la 
seva voluntat, i que acreditin documentalment 
aquesta circumstància, podran presentar-se a 
la convocatòria d’incidències que es farà el dia 
16 de juny de 2008 en el centre organitzador 
detallat a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

La sol·licitud per ser admès/admesa a la 
convocatòria d’incidències s’ha de presentar 
al centre organitzador on s’ha inscrit no més 
tard del dia 12 de juny de 2008.

La comissió avaluadora examinarà les sol-
licituds, determinarà si considera l’absència 
justificada i, no més tard del dia 13 de juny 
de 2008, farà publica la relació de persones 
aspirants admeses i excloses. Aquesta relació 
es podrà consultar a la pàgina web del Conselh 
Generau d’Aran, al tauler d’anuncis i a la pàgina 
web del centre organitzador.

14.2 Requisits per accedir a la prova 
d’accés.

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau 
mitjà caldrà tenir complerts 17 anys d’edat o 
bé complir-los durant l’any 2008.

Les persones que posseeixin la titulació 
acadèmica que permeti l’accés directe als 
ensenyaments d’esports de grau mitjà o a les 
formacions esportives de nivell 1 no es poden 
presentar a la prova d’accés.

14.3 Exempcions de la prova d’accés.
14.3.1 Exempció de la matèria de llengua 

catalana. La poden sol·licitar les persones 
aspirants que acreditin menys de 2 anys de 
residència a Catalunya fins al dia de realització 
de la prova d’accés i no han estudiat català 
en la seva escolaritat. Cal fer la sol·licitud al 
Servei d’Ensenyament del Català de la Direcció 
General d’Innovació del Departament d’Edu-
cació fins al dia 26 de maig de 2008.

14.3.2 Exempció de l’àmbit científic-tec-
nològic.

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

El document acreditatiu és l’original de l’In-
forme de vida laboral de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social on figuri la persona 
interessada en situació d’alta en el Sistema 
de la Seguretat Social amb un total de temps 
efectiu igual o superior a un any.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la 
prova d’accés, fins al dia 30 de maig del 2008, 
mitjançant el model que es detalla en l’annex 7 
d’aquesta Resolució, aportant els documents 
justificatius corresponents.

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

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

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

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

La sol·licitud, adreçada a la Direcció Ge-
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats, s’ha de presentar abans del 
dia 30 de maig de 2008, per tal que tingui 
efectes en la present convocatòria, mitjançant 
el model que es detalla a l’annex 8 d’aquesta 
Resolució aportant els documents justificatius 
corresponents.

14.4 Presentació de la documentació al 
Conselh Generau d’Aran i comprovació de 
les dades d’inscripció.

Fins al dia 26 de maig de 2008 les persones 
aspirants hauran de presentar la documentació 
següent al Conselh Generau d’Aran.

Tots els aspirants:
a) Fotocòpia del document nacional d’iden-

titat o document equivalent d’identificació.
b) Justificant d’haver efectuat l’ingrés de 

la taxa, si escau.
Segons les condicions de la persona 

aspirant:
c) Document justificatiu de la bonificació o 

de l’exempció de la taxa.
d) Currículum formatiu, professional i d’ex-

periència i documentació justificativa.
e) Documentació que justifiqui l’exempció 

parcial de la prova:
e.1) exempció de la matèria de llengua cata-

lana reconeguda pel Servei d’Ensenyament del 
Català de la Direcció General d’Innovació

e.2) exempció de l’àmbit cientificotecno-
lògic.

f) La certificació de superació de la formació 
per a les proves d’accés en un centre autoritzat 
pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny, segons el 
model dels annexos 5 i 6 d’aquella Resolució, 
segons el cas.

En el moment de la rebuda de documen-
tació, el Conselh Generau d’Aran haurà de 
comprovar totes les dades d’inscripció dels 
aspirants, i confirmar l’idioma estranger ele-
git. En cas que es detecti alguna errada, es 
procedirà a l’esmena corresponent.

No més tard del dia 29 de maig de 2008 el 
Conselh Generau d’Aran farà arribar al centre 
organitzador la documentació rebuda.

Aquesta documentació formarà part de l’ex-
pedient de l’aspirant, estarà a disposició de la 
comissió avaluadora i es conservarà al centre 
organitzador, d’acord amb el que estableix el 
punt 11 d’aquesta Resolució.

La comissió avaluadora farà pública, no 
més tard del dia 2 de juny de 2008, la relació 
provisional de persones aspirants admeses i 
excloses, amb indicació del motiu d’exclusió. 
Aquesta informació podrà consultar-se a la 
pàgina web del Conselh Generau d’Aran, al 
tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre 
organitzador.

A partir d’aquesta data, les persones as-
pirants podran presentar la documentació o 
aportar les dades que hi manquin no més tard 
del dia 6 de juny de 2008. En cas que no ho 
facin, s’entendrà que renuncien a presentar-
se a la prova.

La comissió avaluadora es reunirà per 
examinar la documentació nova presentada, 
i publicarà la relació definitiva d’admesos i 
exclosos no més tard del dia 9 de juny de 
2008. Aquesta informació es podrà consultar 
a la pàgina web del Conselh Generau d’Aran, 
al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre 
organitzador.

14.5 Prova d’accés i qualificacions.
14.5 Prova i qualificacions.
14.5.1 Lloc on es realitzarà la prova.
La prova es realitzarà al centre organit-

zador que es detalla a l’annex 2 d’aquesta 
Resolució.

14.5.2 Desenvolupament de la prova 
d’accés.

14.5.2.1 Objectius de la prova d’accés.
Prenent com a referència els objectius de 

l’ensenyament secundari obligatori, s’estableixen 
per a la prova d’accés els següents objectius:
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a) Analitzar els mecanismes bàsics que re-
geixen i condicionen el medi físic i valorar com 
repercuteixen les activitats humanes en la seva 
defensa, conservació i millora, com a element 
determinant de la qualitat de vida.

b) Conèixer els elements essencials del des-
envolupament científic i tecnològic, valorant-ne 
les seves causes i les seves implicacions sobre 
la persona, la societat i l’entorn físic.

c) Identificar les característiques històriques, 
culturals i socials de la societat actual.

d) Comprendre i produir missatges orals i 
escrits amb propietat, autonomia i creativitat en 
llengua catalana, castellana i, si escau, occitana 
i, almenys, en una llengua estrangera.

e) Interpretar i produir missatges amb pro-
pietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis 
artístics, científics i tècnics.

f) Identificar problemes en els diversos 
camps del coneixement i elaborar estratègies 
per resoldre’ls, mitjançant procediments intu-
ïtius i de raonament lògic.

g) Seleccionar, tractar i comunicar informa-
ció utilitzant les metodologies i els instruments 
tecnològics apropiats, procedint de manera 
organitzada, autònoma i crítica.

14.5.2.2 Els temaris i els criteris d’ava-
luació.

Els temaris i els criteris d’avaluació de la pro-
va d’accés de grau mitjà són els que consten 
a l’annex 15 de la Resolució EDU/120/2007, 
de 18 de gener (DOGC núm. 4808, de 
26.1.2007).

14.5.2.3 Tipus de prova d’accés.
La prova d’accés a grau mitjà serà la mateixa 

per a totes les modalitats esportives d’ense-
nyaments d’esports i formacions esportives 
de nivell 1 i es desenvoluparà en dues parts:

Part sociolingüística: comprèn les àrees 
de llengua catalana, llengua castellana, ci-
ències socials i llengua estrangera (anglès o 
francès).

Part científica, tecnològica i matemàtica: es 
subdivideix en dos àmbits: l’àmbit matemàtic, 
amb les matemàtiques com a única àrea i 
l’àmbit científic tecnològic, que comprèn les 
tres àrees: ciències naturals, tecnologia, i 
educació visual i plàstica.

14.5.2.4 Horari de realització de la prova 
d’accés.

La prova d’accés començarà a les 9.00 ho-
res del dia 10 de juny de 2008. Pel que fa a la 
convocatòria d’incidències començarà a les 9.00 
hores del dia 17 de juny de 2008. Les persones 
aspirants s’hauran de presentar al centre 30 
minuts abans de l’inici de la prova d’accés.

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

14.5.3 Documentació i material a portar en 
el moment de la prova d’accés.

a) Documentació.
El dia de la prova d’accés les persones as-

pirants hauran de portar el document nacional 
d’identitat o document equivalent d’identifi-
cació, que permeti a la comissió avaluadora 
comprovar-ne la identitat.

Si la comissió avaluadora detecta, en qual-
sevol moment del procés, l’incompliment de 
qualsevol dels requisits, la persona aspirant 
en quedarà exclosa.

b) Material.
A partir del dia 1 de juny de 2008, les 

persones aspirants hauran de consultar a la 
pàgina web del Conselh Generau d’Aran, al 
tauler d’anuncis o a la pàgina web del centre 
organitzador el material específic que hauran 
de portar, si escau, el dia de la prova.

14.5.4 Qualificació de la prova d’accés i 
currículum.

14.5.4.1 Prova d’accés.
La qualificació de la prova d’accés estarà 

compresa entre 0 i 10 i la comissió avaluadora 
la calcularà aplicant el barem següent a la qua-
lificació de cada àrea: llengua catalana, 15%; 
llengua castellana, 15%; ciències socials, 10%; 
llengua estrangera, 10%; matemàtiques, 25%; 
tecnologia, 8’33%; ciències de la naturalesa, 
8,33%; i educació visual i plàstica, 8,34%.

Les persones aspirants que obtinguin una 
qualificació inferior a 4 es declararan no aptes 
i en cap cas se’ls podrà sumar una altra quali-
ficació. A les persones aspirants que obtinguin 
una qualificació igual o superior a 4 se’ls podrà 
aplicar la qualificació de la formació per a la 
preparació i el currículum formatiu, professional 
i d’experiència, si escau.

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

Per a les persones aspirants que estiguin 
exemptes d’algun àmbit o àrea de la prova 
d’accés, la qualificació global es calcularà sobre 
10 punts, en base a la resta d’àrees.

14.5.4.2 Currículum.
La persona aspirant podrà presentar el seu 

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

La comissió avaluadora valorarà la docu-
mentació justificativa aportada d’acord amb 
els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts):
a.1) 0,6 punts per haver cursat o estar 

cursant un programa de garantia social amb 
certificat d’aprofitament o certificat d’assis-
tència.

Document justificatiu: certificat amb el regis-
tre o vist-i-plau del Departament d’Educació.

a.2) 0,3 punts per un mínim de 100 hores 
de pràctiques a l’empresa, corresponents a 
un programa de garantia social, degudament 
certificat.

Document justificatiu: certificat del centre 
que imparteix el programa de garantia social 
que acrediti la realització de les pràctiques a 
l’empresa on consti la durada total en hores 
d’aquestes pràctiques, o fotocòpia del con-
veni de pràctiques on consti la durada total 
en hores.

a.3) 0,01 punts per cada 20 hores d’altres 
formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis 
realitzats, on consti el contingut de la formació 
i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o 
en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts).

b.1) Per experiència professional en qual-
sevol àmbit:

0,30 punts per cada 30 dies treballats a 
jornada completa, o la part proporcional si és 
a jornada parcial.

Document justificatiu: informe de vida laboral 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social o de la Mutualitat Laboral, on consti el 
període d’alta o, si escau, el certificat de l’ad-
ministració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l’entrena-
ment, la direcció d’equips esportius o altres 
activitats relacionades.

0,30 punts per l’equivalent a 30 dies treba-
llats a jornada completa, incloent en aquest 
còmput les tasques complementàries a la 
funció que es desenvolupa tal com les com-
peticions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el 
número d’identificació fiscal de l’entitat legal-
ment constituïda, les activitats realitzades i el 
temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activi-
tats en associacions.

0,30 punts per l’equivalent a 30 dies 
treballats a jornada completa, incloent en 
aquest còmput les tasques complementàries 
a la funció que es desenvolupa tal com la 
formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el 
número d’identificació fiscal de l’entitat legal-
ment constituïda, les activitats realitzades i el 
temps de dedicació.

14.5.5 Efectes de la formació de preparació 
per a les proves d’accés al grau mitjà.

En el cas que la persona aspirant hagi 
obtingut una qualificació igual o superior a 
4 en la prova d’accés tal com indica el punt 
14.5.4.1 d’aquesta Resolució, i presenti el 
certificat de superació de la formació per a 
les proves d’accés a grau mitjà autoritzada 
pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/2898/2006, de 22 d’agost (DOGC núm. 
4717, de 13.9.2006), es tindrà en compte 
aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que 
sigui superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 
0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda 
de la prova d’accés.

Document justificatiu: certificat de su-
peració de la formació per a les proves 
d’accés a grau mitjà expedit per un centre 
autoritzat pel Departament d’Educació se-
gons el que estableix l’esmentada Resolució 
EDU/2898/2006, de 22 d’agost (DOGC núm. 
4717, de 13.9.2006).

14.6 Publicació de resultats de la prova 
d’accés.

La comissió avaluadora farà públiques les 
actes de qualificació no més tard del dia 20 
de juny de 2008. Aquesta informació es podrà 
consultar a la pàgina web del Conselh Generau 
d’Aran, al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
del centre organitzador.

La comissió avaluadora fixarà un horari per 
atendre les consultes dels aspirants sobre les 
qualificacions obtingudes.

14.7 Reclamacions.
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La persona aspirant podrà presentar recla-
mació contra les qualificacions obtingudes a 
la prova d’accés i la valoració del currículum, 
si escau, adreçada a la comissió avaluadora, 
per mitjà d’un escrit que caldrà presentar al 
registre del centre on s’hagi examinat no més 
tard del dia 26 de juny de 2008.

La comissió avaluadora, com a òrgan col-
legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions 
presentades dins del termini, les resoldrà, i no 
més tard del 3 de juliol de 2008 en publicarà 
el resultat.

Aquesta informació es podrà consultar a la 
pàgina web del Conselh Generau d’Aran, al 
tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre 
organitzador.

L’aspirant podrà presentar una reclamació 
contra el procés. Aquesta segona reclama-
ció s’haurà d’adreçar a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, per mitjà d’un escrit que haurà 
de presentar al registre del centre on s’hagi 
examinat, no més tard del dia 10 de juliol de 
2008. El centre enviarà als Serveis Territorials 
d’Educació a Lleida aquesta reclamació, 
juntament amb una còpia de l’expedient 
de l’aspirant, i la inspecció emetrà l’informe 
corresponent. Aquest informe analitzarà els 
aspectes procedimentals que s’han seguit 
en el tractament de la reclamació i farà la 
proposta que correspongui. Tota aquesta 
documentació s’haurà de trametre a la Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i 
n’informarà a la persona interessada i al 
centre organitzador.

14.8 Certificacions.
La comissió avaluadora expedirà un certificat 

per a cada persona aspirant declarada apta, 
on consti la qualificació final obtinguda amb 
dos decimals. En cap cas es faran certificats 
parcials, ni certificats de qualificacions de les 
diferents matèries de la prova d’accés.

—15 Prova d’accés a grau superior
15.1 Calendari de realització de la prova 

d’accés.
15.1.1 Convocatòria ordinària.
Es farà el dia 10 de juny de 2008.
15.1.2 Convocatòria d’incidències.
Les persones inscrites que no hagin pogut 

presentar-se a la prova per causes alienes a la 
seva voluntat i que acreditin documentalment 
aquesta circumstància, podran presentar-se 
a la convocatòria d’incidències que es farà el 
dia 17 de juny de 2008 en el centre detallat 
a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

La sol·licitud per ser admès a la convoca-
tòria d’incidències s’ha de presentar al centre 
organitzador on s’ha inscrit, no més tard del 
dia 12 de juny de 2008.

La comissió avaluadora examinarà les sol-
licituds, determinarà si considera l’absència 
justificada i no més tard del dia 13 de juny de 
2008 publicarà la relació de persones aspirants 
admeses i excloses. Aquesta relació es podrà 
consultar a la pàgina web del Conselh Generau 
d’Aran, al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
del centre organitzador.

15.2 Requisits per accedir a la prova 
d’accés.

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau 
superior d’ensenyaments d’esports caldrà 
trobar-se en una de les situacions següents:

15.2.1 Tenir complerts 19 anys d’edat o bé 
complir-los durant l’any 2008.

15.2.2 Tenir complerts 18 anys o bé complir-
los durant l’any 2008 i tenir el títol de tècnic/a 
per haver superat un grau mitjà de formació 
professional o ensenyaments d’esports de grau 
mitjà, del mateix grup d’itineraris, segons s’indi-
ca a l’annex 2 de la Resolució EDU/354/2008, 
de 8 de febrer. El document justificatiu és el 
títol, resguard de sol·licitud del títol o una cer-
tificació d’estudis complets del cicle formatiu 
de grau mitjà o dels ensenyaments d’esports 
de grau mitjà.

Les persones que posseeixin la titulació 
acadèmica que permeti l’accés directe als 
ensenyaments d’esports de grau superior no 
es poden presentar a la prova d’accés.

15.3 Exempcions de la prova d’accés 
d’ensenyaments d’esport de règim especial i 
formacions esportives de nivell 3.

15.3.1 Exempció de la matèria de llengua 
catalana.

La poden sol·licitar les persones aspirants 
que acreditin menys de dos anys de residèn-
cia a Catalunya fins el dia de realització de la 
prova d’accés i no han estudiat català en la 
seva escolarització.

Cal fer la sol·licitud al Servei d’Ensenyament 
del Català de la Direcció General d’Innovació 
del Departament d’Educació fins al dia 26 de 
maig de 2008.

15.3.2 Exempció total de la prova d’accés
a) Haver superat amb anterioritat la prova 

d’accés a cicles formatius de grau superior 
de formació professional.

b) Haver superat els ensenyaments subs-
titutoris de les proves d’accés de formació 
professional de grau superior.

15.4 Presentació de la documentació al 
Conselh Generau d’Aran i comprovació de 
les dades d’inscripció.

Fins al dia 26 de maig de 2008 les persones 
aspirants hauran de presentar la documentació 
següent al Conselh Generau d’Aran.

Totes les persones aspirants:
a) Fotocòpia del document nacional d’iden-

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

prova d’accés.
Segons les condicions de la persona 

aspirant:
c) Document justificatiu de la bonificació o 

de l’exempció de la taxa.
d) Currículum formatiu, professional i d’ex-

periència i documentació justificativa.
e) Documentació que justifiqui l’exempció 

parcial de la prova d’accés:
Document de l’exempció de la matèria de 

llengua catalana reconeguda pel Servei d’En-
senyament del Català.

En el moment de la rebuda d’aquesta do-
cumentació, el Conselh Generau d’Aran haurà 
de comprovar totes les dades d’inscripció de 
les persones aspirants, i confirmar les opcions 
elegides, d’idioma estranger i de matèries es-
pecífiques. En cas que es detecti alguna errada, 
es procedirà a l’esmena corresponent.

No més tard del dia 29 de maig de 2008 el 
Conselh Generau d’Aran farà arribar al centre 
organitzador la documentació rebuda.

Tota la documentació formarà part de l’ex-
pedient de l’aspirant, estarà a disposició de la 
comissió avaluadora i es conservarà al centre 
organitzador, segons el que estableix el punt 
11 d’aquesta Resolució.

La comissió avaluadora farà pública, no 
més tard del dia 2 de juny de 2008, la relació 

provisional de persones aspirants admeses 
i excloses, amb indicació del motiu d’exclu-
sió. Aquesta relació es podrà consultar a la 
pàgina web del Conselh Generau d’Aran, al 
tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre 
organitzador.

A partir d’aquesta data, les persones as-
pirants podran presentar la documentació i 
aportar les dades que hi manquin no més tard 
del dia 6 de juny de 2008. En cas que no ho 
facin, s’entendrà que renuncien a presentar-se 
a la prova. La comissió avaluadora es reunirà 
per examinar la documentació nova presentada 
i publicarà la relació definitiva de persones 
admeses i excloses no més tard del dia 9 de 
juny de 2008. Aquesta relació es podrà con-
sultar a la pàgina web del Conselh Generau 
d’Aran, al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
del centre organitzador.

El mateix dia de la prova d’accés, hauran 
de presentar, si escau, la documentació 
següent:

a) La certificació de la superació del curs de 
preparació de la prova d’accés regulada per la 
Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny.

b) La certificació de superació de la formació 
per a les proves d’accés en un centre autoritzat 
pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny, segons el 
model dels seus annexos 5 i 6.

Tota la documentació formarà part de 
l’expedient de la persona aspirant, estarà 
a disposició de la comissió avaluadora i es 
conservarà al centre, segons el que estableix 
el punt 11 d’aquesta Resolució.

15.5 Prova d’accés i qualificacions.
15.5.1 Lloc on es realitzarà la prova d’ac-

cés.
La prova es realitzarà al centre organit-

zador que es detalla a l’annex 2 d’aquesta 
Resolució.

15.5.2 Desenvolupament de la prova 
d’accés.

15.5.2.1 Objectius de la prova d’accés.
D’acord amb el Decret 82/1996, de 5 de 

març, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de batxillerat (DOGC núm. 
2181, de 13.3.1996), es consideraran els 
objectius següents:

a) Usar amb correcció les tècniques de 
comunicació oral i escrita, en llengua catalana 
i castellana i, si escau, aranesa, i emprar els 
recursos bàsics dels llenguatges tècnic, ci-
entífic i icònic, adequats al tipus de missatge 
de què es tracti.

b) Comprendre i saber-se expressar amb 
fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en 
el registre estàndard d’almenys una llengua 
estrangera.

c) Dominar els coneixements científics i 
tecnològics fonamentals i les habilitats bàsi-
ques pròpies del cicle formatiu corresponent 
i aplicar-los a l’explicació o comprensió dels 
fenòmens i a la resolució de nous interro-
gants.

d) Utilitzar el bagatge de continguts culturals 
propis per analitzar, comprendre i valorar els 
canvis que es produeixen en el món actual.

e) Formular i argumentar judicis indepen-
dents amb claredat i coherència i contrastar-los 
amb altres posicions i argumentacions.

15.5.2.2 Temaris i criteris d’avaluació.
Els temaris i els criteris d’avaluació de 

la prova d’accés a grau superior són els 
que consten a l’annex 16 de la Resolució 
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EDU/120/2007, de 18 de gener (DOGC núm. 
4808, de 26.1.2007).

15.5.2.3 Tipus de prova d’accés.
La prova d’accés de grau superior a ense-

nyaments d’esports consta de les matèries 
següents: llengua catalana, llengua castellana, 
llengua estrangera (anglès, francès o alemany 
) i matemàtiques.

15.5.2.4 Horari de realització de la prova 
d’accés.

La prova d’accés d’ensenyaments d’es-
ports, començarà a les 15.30 hores del dia 10 
de juny de 2008. Pel que fa a la convocatòria 
d’incidències, la prova d’accés d’ensenya-
ments d’esports començarà a les 15.30 hores 
del dia 17 de juny de 2008.

Les persones aspirants s’hauran de pre-
sentar al centre 30 minuts abans de l’inici de 
la prova d’accés.

El temps de realització serà de 4 ho-
res per la prova d’accés d’ensenyaments 
d’esports.

Es desenvoluparà en dos blocs temporals, 
de 2 hores de durada cadascun. En el primer 
bloc es faran els exercicis corresponents a les 
matèries de llengua catalana i de llengua cas-
tellana, i en el segon bloc els corresponents a 
llengua estrangera (anglès, francès o alemany) 
i matemàtiques. Entre ambdós hi haurà un 
descans de 30 minuts.

15.5.3 Documentació i material a portar en 
el moment de la prova d’accés.

a) Documentació.
El dia de la prova d’accés les persones as-

pirants hauran de portar el document nacional 
d’identitat o document equivalent d’identifica-
ció, que permeti comprovar-ne la identitat als 
membres de la comissió avaluadora.

Si la comissió avaluadora detecta, en 
qualsevol moment del procés, l’incompliment 
d’algun dels requisits, la persona aspirant en 
quedarà exclosa.

b) Material.
A partir del dia 1 de juny de 2008 les per-

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

15.5.4 Qualificació de la prova d’accés 
d’ensenyaments d’esports i currículum.

15.5.4.1 Qualificació.
La qualificació estarà compresa entre 0 i 10. 

La qualificació de la prova d’accés s’obtindrà 
calculant la mitjana aritmètica de les qualifica-
cions de les matèries.

Les persones aspirants que obtinguin una 
qualificació inferior a 4 es declararan no ap-
tes i en cap cas se’ls podrà sumar una altra 
qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una 
qualificació igual o superior a 4 se’ls podrà 
sumar la qualificació obtinguda en el curs 
de preparació o formació per la preparació 
de la prova d’accés i el currículum formatiu, 
professional i d’experiència, si escau. Un 
cop sumades aquestes qualificacions les 
persones que hagin obtingut una puntuació 
total igual o superior a 5 seran considerades 
aptes.

15.5.4.2 Currículum.
La persona aspirant podrà presentar el seu 

currículum formatiu, professional i d’experièn-
cia, al qual haurà d’adjuntar els documents 
justificatius de tot allò que al·legui. La comissió 
avaluadora puntuarà el currículum numèri-

cament amb dos decimals, amb un màxim 
d’un punt. Aquests mèrits se sumaran a la 
qualificació obtinguda a la prova d’accés, i 
en cap cas la puntuació total obtinguda serà 
superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la docu-
mentació justificativa que aporti, d’acord amb 
els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts).
a.1) 0,6 punts pel títol de tècnic/a, tècnic/a 

auxiliar, oficialia o formació equivalent.
Document justificatiu: fotocòpia del títol, 

resguard de sol·licitud del títol o certificació 
d’estudis complets.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d’altres 
formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis 
realitzats, on constin el contingut de la formació 
i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o 
en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts):

b.1) Per experiència professional:
0,30 punts per cada 30 dies treballats a 

jornada completa, o la part proporcional si és 
a jornada parcial.

Document justificatiu: Informe de vida la-
boral expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral, 
on consti el període d’alta o, si escau, el 
certificat de l’administració corresponent o 
full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l’entrena-
ment, la direcció d’equips esportius o altres 
activitats relacionades.

0,30 punts per l’equivalent a 30 dies treba-
llats a jornada completa, incloent en aquest 
còmput les tasques complementàries a la 
funció que es desenvolupa tal com les com-
peticions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el 
número d’identificació fiscal de l’entitat legal-
ment constituïda, les activitats realitzades i el 
temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activi-
tats en associacions.

0,30 punts per l’equivalent a 30 dies 
treballats a jornada completa, incloent en 
aquest còmput les tasques complementàries 
a la funció que es desenvolupa tal com la 
formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el 
número d’identificació fiscal de l’entitat legal-
ment constituïda, les activitats realitzades i el 
temps de dedicació.

15.5.5 Efectes dels cursos i formacions 
de preparació per a la prova d’accés de grau 
superior.

15.5.5.1 Efectes del curs de preparació 
per a la prova d’accés als cicles formatius de 
grau superior.

En el cas que la persona aspirant hagi ob-
tingut una qualificació global igual o superior 
a 4 en la prova d’accés, i hagi superat el curs 
de preparació de la prova d’accés als cicles 
formatius de grau superior segons s’estableix 
en la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de 
juny, i la resta de resolucions d’autorització 
de centres, es tindrà en compte la qualificació 
d’aquest curs.

La qualificació del curs de preparació, sem-
pre que sigui superior a 5, es multiplicarà pel 
coeficient 0,20 i s’afegirà a la puntuació total 
obtinguda a la prova d’accés.

Document justificatiu: certificat de superació 
del curs de preparació per a les proves d’accés 

a grau. El certificat haurà d’estar expedit per un 
centre degudament autoritzat pel Departament 
d’Educació.

15.5.5.2 Efectes de la formació de pre-
paració per a les proves d’accés als cicles 
formatius de grau superior i ensenyaments 
d’esports de grau superior.

En el cas que la persona aspirant hagi 
obtingut una qualificació global igual o supe-
rior a 4 en la prova d’accés, i hagi superat 
la formació per a les proves d’accés a grau 
superior segons s’estableix en la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny, es tindrà en 
compte aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que 
sigui superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 
0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda 
de la prova d’accés.

Document justificatiu: certificat de superació 
de la formació per a les proves d’accés de 
grau superior expedit per un centre autoritzat 
pel Departament d’Educació. El certificat 
haurà d’estar expedit per un centre autoritzat 
pel Departament d’Educació segons el que 
s’estableix als annexos 5 i 6 de la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny.

15.6 Publicació de resultats.
La comissió avaluadora farà públiques les 

actes de qualificació, no més tard del dia 20 
de juny de 2008. Aquesta informació es po-
drà consultar a la web del Conselh Generau 
d’Aran, al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
del centre organitzador.

La comissió avaluadora fixarà un horari per 
atendre les consultes de les persones aspirants 
sobre les qualificacions obtingudes.

15.7 Reclamacions.
La persona aspirant podrà presentar recla-

mació contra les qualificacions obtingudes a 
la prova i la valoració del currículum, si escau, 
adreçada a la comissió avaluadora, per mitjà 
d’un escrit que caldrà presentar al registre del 
centre on s’hagi examinat no més tard del dia 
26 de juny de 2008.

La comissió avaluadora, com a òrgan col-
legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions 
presentades dins del termini, les resoldrà, i no 
més tard del 3 de juliol de 2008 en publicarà 
el resultat. Aquesta informació es podrà con-
sultar a la pàgina web del Conselh Generau 
d’Aran, al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
del centre organitzador.

L’aspirant podrà presentar una reclamació 
contra el procés. Aquesta segona reclama-
ció s’haurà d’adreçar a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, per mitjà d’un escrit que haurà 
de presentar al registre del centre on s’hagi 
examinat, no més tard del dia 10 de juliol 
de 2008. El centre enviarà al Servei Territo-
rial d’Educació a Lleida aquesta reclamació, 
juntament amb una còpia de l’expedient de 
l’aspirant, i la inspecció emetrà l’informe 
corresponent. Aquest informe analitzarà els 
aspectes procedimentals que s’han seguit 
en el tractament de la reclamació i farà la 
proposta que correspongui. Tota aquesta 
documentació s’haurà de trametre a la Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i 
n’informarà a la persona interessada i al 
centre organitzador.

15.8 Certificacions.
La comissió avaluadora expedirà un certificat 

per a cada persona aspirant declarada apta, 
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on consti la qualificació final obtinguda amb 
dos decimals.

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

Barcelona, 7 de maig de 2008

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

ANNEX 1

Relació dels ensenyaments i títols de grau 
mitjà i de grau superior objecte d’aquesta 
convocatòria:

Modalitat d’atletisme
a) Grau mitjà:
GM d’atletisme
b) Grau superior:
GS d’atletisme

Modalitat de bàsquet
a) Grau mitjà:
GM de bàsquet
b) Grau superior:
GS de bàsquet

Modalitat d’esports d’hivern
a) Grau mitjà:
GM d’esquí alpí
GM d’esquí de fons
GM de surf de neu
b) Grau superior:
GS d’esquí alpí
GS d’esquí de fons
GS de surf de neu

Modalitat de futbol i futbol sala
a) Grau mitjà:
GM de futbol
GM de futbol sala
b) Grau superior:
GS de futbol
GS de futbol sala

Modalitat d’handbol
a) Grau mitjà:
GM d’handbol
b) Grau superior:
GS d’handbol

Modalitat de muntanya i escalada
a) Grau mitjà:
GM d’alta muntanya
GM d’escalada
GM de muntanya mitjana
GM de descens de barrancs
b) Grau superior:
GS d’escalada
GS d’alta muntanya

Formacions esportives de nivell 1
Formacions esportives de nivell 3

ANNEX 2

Centre organitzador:

Codi: 25008467.
Denominació: Centre Públic de Tècnics Es-
portius Val d’Aran.
Direcció: Ctra. Vielha, s/n (Ed. Aubèrja Era 
Garona).
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Codi postal: 25598.
Telèfon: 973.64.45.95.
Fax: 973.64.45.88.
Pàgina web: http://www.eteva.org.
Titularitat: centre públic.

Lloc d’inscripció: Conselh Generau d’Aran
Direcció: Passeg dera Libertat, 16.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Vielha.
Codi postal: 25530.
Telèfon: 973.64.18.01.
Fax: 973.64.17.69.
Pàgina web: http://aran.org.

ANNEX 3

Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés de 
caràcter general als ensenyaments d’esports 
de règim especial que condueixen a l’obtenció 
de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport i 
a les formacions esportives de nivell 1

Dades d’identificació personal
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer 

(nom del carrer, núm., pis ), municipi (nom 
del municipi), CP (núm. codi postal), nas-
cut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o 
document d’identificació equivalent (núm.) i 
telèfon (núm.),

Exposo
Dades específiques

Que tinc 17 anys o els compleixo durant 
l’any de la convocatòria

Llengua estrangera triada
Que adjunto a la sol·licitud els documents 

següents:
a) Fotocòpia del document nacional d’iden-

titat o document equivalent d’identificació.
b) Justificant d’haver efectuat l’ingrés de 

la taxa.
Segons les condicions de la persona 

aspirant:
c) Document justificatiu de bonificació o 

exempció de la taxa.
d) Currículum formatiu, professional i d’ex-

periència i documentació justificativa.
e) Documentació que justifiqui l’exempció 

parcial de la prova:
e.1) exempció de la matèria de llengua cata-

lana reconeguda pel Servei d’Ensenyament del 
Català de la Direcció General d’Innovació

e.2) exempció de l’àmbit cientificotecno-
lògic.

f) La certificació de superació de la formació 
per a les proves d’accés en un centre autoritzat 
pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny, segons el 
model dels annexos 5 i 6 d’aquella Resolució, 
segons el cas.

Demano,
Que admetin la meva inscripció a la prova 

d’accés de caràcter general als ensenyaments 
d’esports de règim especial que condueixen a 

l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a 
d’esport i a les formacions esportives de nivell 
1, a la convocatòria de 2008.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
President/a de la comissió avaluadora

ANNEX 4

Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés de 
caràcter general als ensenyaments d’esports 
de règim especial que condueixen a l’obtenció 
de les titulacions oficials de tècnic/a superior 
d’esport i a les formacions esportives de 
nivell 3

Dades d’identificació personal
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer 

(nom del carrer, núm., pis), municipi (nom 
del municipi), CP (núm. codi postal), nas-
cut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o 
document d’identificació equivalent (núm.) i 
telèfon (núm.),

Exposo
Dades específiques

Que tinc 19 anys o més o els compleixo 
durant l’any de la convocatòria.

Que tinc 18 anys o els compleixo durant 
l’any de la convocatòria i tinc el títol de 
tècnic/a d’esport o el de tècnic/de formació 
professional.

Llengua estrangera triada (indicar-la).
Ensenyament de grau mitjà que he cursat 

(obligatòria pels que tenen 18 anys).
Ensenyament de grau superior per al qual vull 

realitzar la prova ( indicar l’ensenyament).
Que adjunto a la sol·licitud els documents 

següents:
a) Fotocòpia del document nacional d’iden-

titat o document equivalent d’identificació.
b) Justificant d’haver efectuat l’ingrés de 

la taxa.
Segons les condicions de la persona 

aspirant:
c) Document justificatiu de la bonificació o 

de l’exempció de la taxa.
d) Currículum formatiu, professional i d’ex-

periència i documentació justificativa.
e) Documentació que justifiqui l’exempció 

parcial de la prova:
Document de l’exempció de la matèria de 

llengua catalana reconeguda pel Servei d’En-
senyament del Català.

f) La certificació de superació del curs de 
preparació de la part comuna de la prova d’ac-
cés en un centre autoritzat pel Departament 
d’Educació en la Resolució EDU/2064/2006, 
de 9 de juny.

g) La certificació de superació de la formació 
per a les proves d’accés en un centre autoritzat 
pel Departament d’Educació en la Resolució 
EDU/1871/2007, de 15 de juny.

Demano,
Que admetin la meva inscripció a la prova 

d’accés de caràcter general als ensenyaments 
d’esports de règim especial que condueixen a 
l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a 
superior d’esport i a les formacions esportives 
de nivell 3, a la convocatòria de 2008.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
President/a de la comissió avaluadora
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ANNEX 5

Sol·licitud de reconeixement de necessitats 
específiques a efectes de la prova d’accés a 
ensenyaments d’esports de règim especial i 
a les formacions esportives de nivell 1 i de 
nivell 3.

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

Exposo:
1. Que he fet la inscripció a la prova d’accés 

als ensenyaments d’esports (indiqueu de grau 
mitjà o de grau superior).

2. Que tinc una disminució legalment 
reconeguda.

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

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

b) Certificat del Centre d’Atenció a Persones 
amb Disminució del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania i, si escau, certificat d’un 
organisme acreditat descriptiu de la disminució 
o trastorn.

c) Documentació justificativa de les mo-
dificacions i adaptacions curriculars en els 
últims estudis cursats en el sistema educatiu, 
si escau.

Per això,

Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en 

compte a l’hora de fer la prova d’accés.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

ANNEX 6

Especialitat docent de les persones que 
actuen com a vocals en les comissions 
avaluadores

a) Llengua catalana
Especialitat de llengua catalana
b) Llengua castellana
Especialitat de llengua castellana
c) Llengua estrangera (anglès)
Especialitat d’anglès
d) Llengua estrangera (francès)
Especialitat de francès
e) Ciències socials
Especialitat de geografia e història
f) Matemàtiques
Especialitat de matemàtiques
g) Ciències naturals
Especialitat de biologia i geologia
h) Tecnologia
Especialitat de tecnologia
i) Educació visual i plàstica
Especialitat de dibuix

ANNEX 7

Sol·licitud d’exempció de l’àmbit cientí-
fic-tecnològic de la prova d’accés de grau 
mitjà dels ensenyaments d’esports per tenir 
experiència laboral.

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

Exposo:
1. Que tinc experiència laboral mínima d’un 

any a jornada completa, o el temps proporci-
onal en cas de jornada reduïda.

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

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

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

Per això,

Demano:
Quedar exempt/a de l’àmbit científic-tec-

nològic de la prova d’accés de grau mitjà 
ensenyaments d’esports de grau mitjà de 
règim especial.

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

ANNEX 8

Sol·licitud d’exempció de l’àmbit científico-
tecnològic de la prova d’accés de grau mitjà 
dels ensenyaments d’esports per experiència 
en voluntariat, experiència esportiva o pel fet 
d’acreditar la condició d’esportista d’alt nivell 
o alt rendiment.

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

Exposo:
1. Que tinc experiència reconeguda en tas-

ques de voluntariat o experiència esportiva o
que tinc reconeguda la condició d’esportista 

d’alt nivell o alt rendiment, segons estableix 
el Real decret 971/2007 de 13 de juliol (BOE 
núm. 177, de 25.7.2007).

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

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

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

b2) Certificat on consti el número d’identifi-
cació fiscal de l’entitat legalment constituïda, 
les activitats realitzades i el temps de dedica-
ció, que justifiquin un mínim equivalent a un 
any de jornada completa en l’entrenament o 
direcció d’equips esportius o altres activitats 
relacionades (tasques complementàries com 
les competicions, planificació i programació) 

o el temps proporcional en cas de jornada 
reduïda.

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

Per això,

Demano:
Quedar exempt/a de l’àmbit científico-tec-

nològic de la prova d’accés de grau mitjà dels 
ensenyaments d’esports.

(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

(08.128.079)

RESOLUCION EDU/1419/2008, de 7 de mai, 
pera quau se convòquen es espròves d’accès 
de caractèr generau entàs ensenhaments 
de regim especiau d’espòrts qu’amien tara 
obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/a 
d’espòrt e tecnic/a superior/a d’espòrt e enes 
formacions esportives de nivèu 1 e de nivèu 3, 
corresponentes ar an 2008 dera Val d’Aran.

Eth Reiau decrèt 1363/2007, de 24 d’oc-
tobre, peth quau s’establís era ordenacion 
generau des ensenhaments d’espòrt de regim 
especiau, prevé qu’entà accedir ad aguesti 
ensenhaments cau èster en possession dera ti-
tulacion corresponenta o despassar ua espròva 
de caractèr generau reglada peth Departament 
d’Educacion, consent tamb formalitats de 
besonh que s’i establissen.

Atau madeish, eth Decrèt 169/2002, d’11 
de junh, peth quau s’establís era ordenacion 
generau des ensenhaments de regim especiau 
qu’amien tara obtenguda des titulacions ofici-
aus de tecnic/a d’espòrt e tecnic/a superior/a 
d’espòrt, prevé en article 10 er accès sens 
titulacion ad aguesti ensenhaments tostemp 
que se passe ua espròva de caractèr generau, 
e se complisquen totes es autes formalitats 
restantes.

De un aute costat, era Orde ECD/3310/2002, 
de 16 de deseme, pera quau se reglen es as-
pèctes curriculars, es formalitats generaus e es 
efèctes dera formacion en matèria esportiva, 
a qué se referís era disposicion transitòria 
prumèra deth Reiau decrèt 1913/1997, de 19 
de deseme, prevé en article 6.2 er accès sens 
titulacion ad aguestes formacions, tostemp 
que se passe ua espròva dera maduretat, 
e s’acomplisquen totes es autes formalitats 
restantes.

Eth dia 14 de deseme de 2006 se signèc 
er Acòrdi de collaboracion entre era Gene-
ralitat de Catalonha e eth Conselh Generau 
d’Aran, relatiu ara gestion des ensenhaments 
de tecnic/a d’espòrt e tecnic/a superior/a 
d’espòrt ena Val d’Aran, era clausula dusau 
deth quau prevé qu’era Direccion Generau 
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e 
Especializadi convocarà es espròves deth 
territòri d’Aran, prealabla comunicacion deth 
Conselh Generau d’Aran.

De un aute costat, cau adaptar es espròves 
d’accès as ensenhaments d’espòrts ath Reiau 
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decrèt 1363/2007, de 24 d’octobre. En aguest 
sens ena espròva d’accès as ensenhaments 
d’espòrts de grad superior s’elimine era part 
especifica segon çò que dispause er article 
31 deth nomentat Reiau decrèt.

Entàs fins d’aguesta convocatòria, se 
nomenten espròves d’accès entà grad miei, 
d’ensenhaments d’espòrts es espròves d’ac-
cès de caractèr generau entàs ensenhaments 
d’espòrts de regim especiau qu’amien tara 
obtenguda oficiau deth títol de tecnic/a d’es-
pòrt e entàs formacions esportives de nivèu 
1, e se nomenten espròves d’accès entà 
grad superior d’ensenhaments d’espòrts, es 
espròves d’accès de caractèr generau entàs 
ensenhaments d’espòrts de regim especiau 
d’espòrts qu’amien entara obtenguda oficiau 
deth títol de tecnic/a superior/a d’espòrt e entàs 
formacions esportives de nivèu 3.

Atau madeish, entàs fins d’aguesta con-
vocatòria, s’entenen includits laguens deth 
concèpte d’ensenhaments d’espòrts, aitant es 
ensenhaments d’espòrts de regim especiau, 
coma es formacions esportives de nivèu 1 e 
de nivèu 3.

Per’mor d’açò,

Resòlvi:

—1 Convocar es espròves d’accès de 
caractèr generau entàs ensenhaments de 
regim especiau qu’amien entara obtenguda 
des titulacions oficiaus de tecnic/a d’espòrt 
e tecnic/a superior/a, e era espròva d’accès 
de caractèr generau entàs formacions espor-
tives de nivèu 1 e de nivèu 3, que regle era 
orde ECD/3310/2002, de 16 de desembre. 
Es ensenhaments objècte dera convoca-
tòria se remèrquen en anèxe 1 d’aguesta 
Resolucion.

—2 Objectiu des espròves
2.1 Er objectiu dera espròva d’accès entà 

grad miei ei qu’era persona aspiranta espròve 
que possedís es capacitats, es coneishements 
e es adreties sufisentes entà seguir tamb 
profitament aguesti ensenhaments.

2.2 Er objectiu dera espròva d’accès 
entà grad superior ei qu’era persona aspi-
ranta acredite era sua maduretat en repòrt 
tamb es objectius deth bachielerat e es sues 
capacitats referentes ath camp professionau 
de que se sage.

—3 Centre qu’organize es espròves
Es espròves les organize eth Centre Public 

de Tecnics Esportius Val d’Aran, es donades 
deth quau s’especifiquen en anèxe 2 d’aguesta 
Resolucion.

—4 Estructura des espròves d’accès
4.1 Espròva d’accès entà grad miei d’en-

senhaments d’espòrts.
Part sociolingüistica
Compren es matèries: lengua catalana, 

lengua castellana, sciéncies sociaus e lengua 
estrangèra (anglés o francés).

Part scientifica, tecnologica e matematica
Compren er encastre matematic (matèria: 

matematiques) e er encastre scientifico-tecno-
logic (matèries: tecnologia, sciéncies naturaus 
e educacion visuau e plastica).

4.2 Espròva d’accès entà grad superior 
d’ensenhaments d’espòrts

Compren sonque es matèries comunes, 
que son: lengua catalana, lengua castelhana, 
lengua estrangèra (anglés, francés o aleman) 
e matematiques.

4.3 Calandari de realizacion des espròves 
d’accès.

Era espròva d’accès entàs ensenhaments de 
grad miei e entàs ensenhaments de grad supe-
rior se harà eth dia 10 de junh de 2008.

—5 Inscripcion entàs espròves d’accès
5.1 Periòde e procedura d’inscripcion.
Era inscripcion entàs espròves d’accès, 

aitant entà grad miei coma grad superior, se 
harà de londeman dera publicacion d’aguesta 
Resolucion en DOGC e enquiath 26 de mai 
de 2008.

Calerà formalizar eth modèl de sollicitud 
d’inscripcion. Aguest modèl demorarà a dis-
posicion des persones interessades ena pagina 
web deth Departament d’Educacion http://
www.gencat.net/educacio. Tanben demorarà 
dispausabla en Conselh Generau d’Aran e en 
centre organizaire, es donades deth quau se 
remèrquen en anèxe 2 d’aguesta Resolucion, 
atau coma enes sues pagines web http://www.
aconselharan.org e http://www.eteva.org.

Era sollicitud d’inscripcion aurà de contier 
es donades especificades en anèxe 3 e 4 
d’aguesta Resolucion, segon eth cas.

En quin cas que sigue, es persones aspi-
rantes auràn de presentar en Conselh Generau 
d’Aran, consent tamb er anèxe 2 d’aguesta 
Resolucion, amassa tamb era huelha d’ins-
cripcion, era documentacion que se restaque 
en punt 14.4 entara espròva d’accès entà 
grad miei d’ensenhaments d’espòrts, e en 
punt 15.4 entara espròva d’accès entà grad 
superior d’ensenhaments d’espòrts, enes 
tèrmes remercats.

5.2 Entara espròva d’accès entà grad 
miei.

Cau senhalar era lengua estrangèra causida 
ena sollicitud d’inscripcion.

5.3 Entara espròva d’accès entà grad 
superior.

S’aurà de remercar:
a) Eth títol de tecnic/a de grad miei que 

possedís, s’estèsse eth cas.
b) Ena part comuna dera espròva, era 

lengua estrangèra causida: anglés, francés 
o aleman.

c).Era persona aspiranta non poirà modificar 
era causida des matèries alistades passat eth 
tèrme de presentacion de documentacion en 
Conselh Generau d’Aran.

5.4 Taxes.
Era inscripcion entara espròva demorarà 

assubjectida ar abonament dera taxa cor-
responenta. Eth pagament d’aguesta taxa 
s’a d’efectuar presenciaument o per miei de 
transferiment bancari en quina oficina que 
sigue de “Caixa Penedès”, en compde corrent 
2081-0364-09-311000046.

Es taxes d’inscripcion son es qu’establís 
era Ordenança Fiscau aprovada peth Con-
selh Generau d’Aran e publicada en BOP 
dera Província de Lleida num. 187, de 27 de 
deseme de 2007. Era manca de pagament o 
eth pagament dehòra de tèrme determinarà 
era exclusion dera persona aspiranta.

—6 Persones aspirantes tamb besonhs 
especifics

6.1 Es persones aspirantes tamb besonhs 
especifics derivadi d’invaliditats fisiques, psiqui-

ques o sensoriaus o d’auti tresviraments grèus, 
qu’agen era declaracion legau de desmereis-
huda, poiràn sollicitar es recorsi addicionaus 
de besonh entà desvolopar era espròva.

6.2 Es persones aspirantes an de presen-
tar era sollicitud per escrit consent tamb eth 
modèl que se remèrque en anèxe 5 d’aguesta 
Resolucion, adralhada ara Direccion Generau 
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e 
Especializadi, non pas mès tard deth dia 26 
de mai de 2008.

Ena sollicitud, signada pera persona as-
piranta, o peth pair, era mair o era persona 
tutritz legau, s’ei menor d’edat, cau adjúnher 
era documentacion que seguís:

a) Fotocòpia deth document nacionau 
d’identitat o document parièr d’identificaci-
on.

b) Documentacion justificativa des encau-
ses que motiven era peticion: certificat deth 
CAD (Centre d’Atenció al Disminuït) deth 
Departament d’Accion Sociau e Ciutadania, 
qu’assabente deth grad d’invaliditat reco-
neishuda o document parièr. Calerà aportar 
tanben, s’estèsse eth cas, un certificat emetut 
per organisme acreditat corresponent qu’as-
sabente des caracteristiques dera invaliditat 
o tresvirament que patís er aspirant, amassa 
tamb era prepausa des recorsi addicionaus 
que se considèren avienti.

c) Documentacion justificativa de modificaci-
ons e adaptacions curriculars, autorizades peth 
Departament d’Educacion, qu’era persona 
aspiranta a avut enes darrèri estudis seguidi 
en sistèma educatiu, s’estèsse eth cas.

6.3 Era Direccion Generau d’Ensenha-
ments Professionaus, Artistics e Especializadi 
determinarà, s’estèsse eth cas, es mesures o 
recorsi addicionaus, e n’assabentarà era per-
sona interessada e era comission avaloradora 
corresponenta

—7 Informacion e orientacion entàs persones 
aspirantes

Eth centre organizaire a d’aufrir informacion 
e orientacion sus es ensenhaments d’espòrts 
de regim especiau e es formacions esportives 
de nivèu 1 e nivèu 3 as persones interessades, 
e sus era procedura d’inscripcion e fonciona-
ment des espròves d’accès. Era direccion deth 
centre a de designar eth personau avient entà 
amiar-les a tèrme.

—8 Efèctes deth despassament des es-
pròves

8.1 Es espròves despassades an va-
liditat permanenta ena totalitat der Estat 
espanhòu.

8.2 Aver despassat es espròves d’accès 
abilite es persones que non an pas era titulacion 
exigida a matricurlar-se enes ensenhaments 
pes quaus age despassat er accès. Totun açò, 
eth despassament dera espròva non garantís 
pas ua plaça escolara.

Es persones qu’en tot aver despassat 
aguestes espròves d’accès, volguen inscri-
uer-se enes ensenhaments d’espòrts auràn 
de sollicitar era preinscripcion, en tèrme que 
s’establís, en centre a on les volguen seguir. 
Es centres ensenhaires sostengudi tamb hons 
publics, haràn era preinscripcion corresponen-
ta, consent tamb era normativa d’admission 
d’escolanat.

8.3 Aver despassat era espròva d’accès 
entà grad miei d’ensenhaments d’espòrts 
permet er accès entà quina modalitat esportiva 
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que sigue de grad miei des ensenhaments 
d’espòrt e des formacions esportives de ni-
vèu 1, tostemp que se complisquen totes es 
autes formalitats restantes d’accès ad aguesti 
ensenhaments.

8.4 Aver despassat era espròva d’accès 
entà grad miei d’ensenhaments d’espòrts 
permet er accès entà quin cicle que sigue de 
grad miei de formacion professionau.

8.5 Aver despassat era espròva d’accès 
entà grad miei d’ensenhaments d’espòrts 
substituís era part comuna dera espròva d’ac-
cès entà grad miei d’arts plastiques e dessenh. 
Era substitucion compòrte transferir, ara partida 
substituïda, era qualificacion obtenguda ena 
espròva despassada.

8.6 Aver despassat era espròva d’accès 
entà grad superior d’ensenhaments d’espòrts 
permet er accès entà quina modalitat esportiva 
que sigue de grad miei des ensenhaments 
d’espòrt e entàs formacions esportives de 
nivèu 1, tostemp que se complisquen totes es 
autes formalitats restantes d’accès ad aguesti 
ensenhaments.

8.7 Aver despassat era espròva d’accès 
entà grad superior d’ensenhaments d’espòrts 
permet er accès entà quin cicle formatiu de 
grad miei que sigue de formacion professi-
onau

8.8 Aver despassat era espròva d’accès 
entà grad superior d’ensenhaments d’espòrts 
substituís era partida comuna dera espròva 
d’accès, entà grad miei e entà grad superior, 
d’arts plastiques e dessenh. Era substitucion 
compòrte transferir, ara partida substituïda, 
era qualificacion obtenguda ena espròva 
despassada.

8.9 Aver despassat era espròva d’accès 
entà grad superior des ensenhaments d’es-
pòrts, permet er accès ad aguesti ensenha-
ments tostemp que se complisquen totes 
es autes formalitats d’accès, e substituís era 
partida comuna dera espròva d’accès entà 
grad superior de cicles formatius de formacion 
professionau. Era substitucion compòrte trans-
ferir, ara partida substituïda, era qualificacion 
obtenguda ena espròva despassada.

—9 Elaboracion des espròves
Era Direccion Generau d’Ensenhaments Pro-

fessionaus, Artistics e Especializadi elaborarà 
es espròves e les harà arribar ara comission 
avaloradora.

—10 Comission avaloradora
10.1 Nomentament
Eth director des Servicis Territoriaus d’Edu-

cacion de Lleida nomentarà es persones 
membres dera comission avaloradora des 
espròves convocades per aguesta Resolucion, 
e harà arribar ua còpia ath centre organizaire 
e ara Direccion Generau d’Ensenhaments 
Professionaus, Artistics e Especializadi non 
mès enlà deth dia 26 de mai de 2008.

Era comission avaloradora se constituirà 
en centre organizaire remercat en anèxe 2 
d’aguesta Resolucion, non pas mès enlà deth 
dia 30 de mai de 2008.

10.2 Composicion dess comissions.
10.2.1 Era comission avaloradora, entara 

espròva d’accès entà grad miei e entara es-
pròva d’accès entà grad superior demorarà 
constituïda pes membres que seguissen: un/ua 
president/a, que serà un /ua foncionari/ària 
prepausat peth Departament d’Educacion, e 
aurà era foncion de garantir-ne eth corrècte 

desvolopament, e un/ua secretari/ària, e enquia 
9 vocaus que vieràn prepausats peth Conselh 
Generau d’Aran.

Es vocaus dera comission avaloradora auràn 
d’aver atribucion ensenhaira en educacion 
segondària enes desparières matèries remer-
cades en anèxe 6 d’aguesta resolucion.

10.2.2 Era relacion de membres dera 
comission avaloradora se publicarà en tablèu 
d’anóncies deth centre a on se realize era 
espròva, non pas mès enlà deth dia 26 de 
mai de 2008.

10.2.3 Es membres dera comission avalora-
dora demoraràn assubjectidi as causes d’abs-
tencion e recusacion que preven es articles 28 
e 29 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de 
regim juridic des administracions publiques e 
dera procedura administrativa comuna.

10.2.4 Es persones qu’agen participat enes 
corsi o formacions de premanida d’espròves 
d’accès entath grad miei o entath grad superior 
d’aguesta convocatòria, non pòden pas hèr 
partida dera comission avaloradora d’espròves 
deth madeish grad peth quau s’an premanit.

10.2.5 Es comissions demoraràn includides 
laguens era categoria tresau, entàs fins que 
prevé eth Decrèt 201/1993, de 27 de junhsèga, 
de modificacion deth Decrèt 337/1988, de 
17 d’octobre, de regulacion e d’actualizacion 
d’indemnizacions per rason de servicis ara 
Generalitat de Catalonha, e de revision des 
montants de determinades indemnizacions.

10.3 Foncions des comissions avalora-
dores.

Era comission:
a) Atierà es consultes des persones as-

pirantes.
b) Verificarà era documentacion e es for-

malitats des persones aspirantes.
c) Notarà eth curriculum presentat.
d) Organizarà es espròves en centre e sus-

velharà peth sòn desvolopament corrècte.
e) Corregirà e qualificarà es espròves.
f) Publicarà es listes e es resultats enes 

tèrmes e forma establidi.
g) Resolvrà es reclamacions, consent tamb 

es disposicions d’aguesta Resolucion e tamb 
es instruccions qu’emete era Direccion Gene-
rau d’Ensenhaments Professionaus, Artistics 
e Especializadi.

En quin moment que sigue dera realiza-
cion des espròves o deth sòn procèssus, 
era comission avaloradora poirà verificar era 
identitat des persones aspirantes e, en cas 
de trapar er inacompliment de quina que 
sigue des formalitats, era persona aspiranta 
ne demorarà excludida.

—11 Sauva dera documentacion
Eth centre a on s’age constituït era comission 

avaloradora sauvarà tota era documentacion 
generada pendent es tres mesi seguents ara 
finalizacion deth procèssus, sens damnatge 
qu’es actes des espròves e ua còpia deth 
certificat emetut entàs persones aspirantes que 
despassen era espròva s’auràn de sauvar de 
forma permanenta. En cas de reclamacions, 
calerà sauvar era documentacion enquiara 
resolucion dera procedura.

—12 Instruccions dera espròva
Era Direccion Generau d’Ensenhaments 

Professionaus, Artistics e Especializadi emeterà 
es instruccions de besonh entà aplicar aguesta 
Resolucion e les harà arribar ara comission 
avaloradora.

—13 Validitat de d’autes espròves d’accès
13.1 Validitat des espròves d’accès entàs 

mòduls professionaus.
13.1.1 Aver despassat es espròves d’accès 

entàs mòduls professionaus 2 e 3 permet 
sollicitar era inscripcion entà quina modalitat 
de grad miei que sigue des ensenhaments 
d’espòrts e entàs formacions esportives de 
nivèu 1, tostemp que se complisquen totes 
es autes formalitats d’accès entà aguesti 
ensenhaments.

13.2 Validitat des espròves d’accès entàs 
cicles formatius d’ensenhaments artistics.

13.2.1 Aver despassat es espròves d’ac-
cès entàs cicles formatius de grad miei 
d’ensenhaments d’arts plastiques e dessenh 
permet sollicitar era inscripcion en quina 
modalitat quesigue de grad miei des ensen-
haments d’espòrts e formacions esportives 
de nivèu 1, tostemp que se complisquen 
totes es autes formalitats d’accès ad aguesti 
ensenhaments.

13.2.2 Aver despassat es espròves d’ac-
cès entàs cicles formatius de grad superior 
d’ensenhaments d’arts plastiques e dessenh 
permet de sollicitar era inscripcion en quin cicle 
formatiu de grad miei de formacion professio-
nau que sigue e, tanben entath grad miei des 
ensenhaments d’espòrts e formacions espor-
tives de nivèu 1, tostemp que se complisquen 
totes es autes formalitats d’accès ad aguesti 
ensenhaments.

13.2.3. Aver despassat es espròves d’ac-
cès entàs cicles formatius de grad superior 
d’ensenhaments d’arts plastiques e dessenh, 
permet d’inscriuer-se entàs ensenhaments 
d’espòrts e formacions esportives tostemp e 
que se complisquen totes es autes formalitats 
d’accès entad aguesti ensenhaments.

13.3 Validitat des espròves d’accès entàs 
cicles formatius de formacion professionau

13.3.1 Aver despassat era espròva d’ac-
cès entàs cicles formatius de grad miei de 
formacion professionau permet er accès entà 
quina modalitat d’ensenhaments d’espòrts de 
grad miei e formacions esportives de nivèu 
1, tostemp e que se complisquen totes es 
autes formalitats d’accès entad aguesti en-
senhaments.

13.3.2 Aver despassat era espròva d’accès 
entàs cicles formatius de grad superior de 
formacion professionau permet er accès a 
quina modalitat esportiva que sigue de grad 
miei e formacions esportives de nivèu 1 e a 
quina modalitat esportiva que sigue de grad 
superior des ensenhaments d’espòrt e forma-
cions esportives de nivèu 3, tostemp e que se 
complisquen totes es autes formalitats d’accès 
entad aguesti ensenhaments.

13.3.3 Aver despassat era part comuna 
dera espròva d’accès entà cicles formatius 
de grad superior permet er accès a quina 
modalitat esportiva que sigue de grad miei e 
formacions esportives de nivèu 1 e a quina 
modalitat esportiva que sigue de grad supe-
rior des ensenhaments d’espòrt e formacions 
esportives de nivèu 3, tostemp e que se 
complisquen totes es autes formalitats d’accès 
entad aguesti ensenhaments.

—14 Espròva d’accès entà grad miei
14.1 Calendari de realizacion dera espròva 

d’accès.
14.1.1 Convocatòria ordinària.
Se harà eth dia 10 de junh de 2008.
14.1.2 Convocatòria d’incidéncies.
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Es persones inscrites que non agen pas 
podut presentar-se entara espròva per causes 
de quauquarren mès o de quauqu’un mès 
en exercici dera sua foncion, e qu’acrediten 
documentaument aguesta entremieja, poiràn 
presentar-se ara convocatòria d’incidéncies 
que se harà eth dia 16 de junh de 2008 
en centre organizaire remercat en anèxe 2 
d’aguesta Resolucion.

Era sollicitud entà èster admetut/uda ena 
convocatòria d’incidéncies s’a de presentar 
en centre organizaire a on s’a inscrit non pas 
mès enlà deth dia 12 de junh de 2008.

Era comission avaloradora camparà es solli-
cituds, determinarà se considère era abséncia 
justificada e, non pas mès enlà deth dia 13 
de junh de 2008, harà publica era relacion de 
persones aspirantes admetudes e excludides. 
Aguesta relacion se poirà campar ena pagina 
web deth Conselh Generau d’Aran, en tablèu 
d’anóncies e ena pagina web deth centre 
organizaire.

14.2 Formalitats de besonh entà accedir 
ara espròva d’accès.

Entà inscriuir-se enes espròves d’accès de 
grad miei calerà aver hèti es 17 ans d’edat o 
ben hèr-les pendent er an 2008.

Es persones que possedissen era titulacion 
academica que permete er accès dirècte entàs 
ensenhaments d’espòrts de grad miei o entàs 
formacions esportives de nivèu 1 non se pòden 
pas presentar tara espròva d’accès.

14.3 Exempcions dera espròva d’accès.
14.3.1 Exempcion dera matèria de lengua 

catalana. La pòden sollicitar es persones 
aspirantes qu’acrediten mens de dus ans 
de demorança en Catalonha enquiath dia de 
realizacion dera espròva d’accès e non an pas 
estudiat catalan ena sua escolaritat. Cau hèr 
era sollicitud ath Servici d’Ensenhament deth 
Catalan dera Direccion Generau d’Innovacion 
deth Departament d’Educacion enquiath 26 
de mai de 2008.

14.3.2 Exempcion der encastre scientifi-
cotecnologic.

14.3.2.1 La pòden sollicitar es persones 
tamb experiéncia laborau en quin encastre 
professionau que sigue, qu’acrediten coma 
mendre un an d’experiéncia laborau a jornada 
complèta o eth temps proporcionau en cas de 
jornada redusida.

Eth document acreditatiu ei er orginau 
der Informe de vida laborau dera Tesauraria 
Generau dera Seguretat Sociau a on figure 
era persona interessada en situacion d’alta en 
Sistèma dera Seguretat Sociau tamb un totau 
de temps efectiu parièr o superior a un an.

Cau hèr era sollicitud en centre a on se harà 
era espròva d’accès, enquiath dia 30 de mai 
de 2008, per miei eth modèl que se remèrque 
en anèxe 7 d’aguesta resolucion, en tot aportar 
es documents justificatius corresponenti.

14.3.2.2 La pòden sollicitar es persones 
tamb experiéncia en prètzhèts de volontari-
at, experiéncia esportiva o qu’acrediten era 
condicion d’esportistes de naut nivèu o naut 
rendement.

a) S’enten per experiéncia en prètzhèts 
de volentariat aqueri amiadi a cap en entitats 
qu’agen coma tòca activitats socioculturaus, 
socioeducatives o de léser. Cau acreditar ua 
experiéncia mendre d’un an en prètzhèts de 
volentariat, tamb ua dedicacion parièra a un 
an laborau a jornada complèta o eth temps 
proporcionau en cas de jornada redusida.

b) S’enten per experiéncia esportiva aquera 
que consistís en ua experiéncia mendre d’un 
an en entraïnament, era direccion d’equips 
esportius o d’autes activitats restacades ad 
eri, tamb ua dedicacion mendre parièra a un 
an laborau a jornada complèta, o eth temps 
proporcionau en cas de jornada redusida, 
en tot includir en aguest calcul es prètzhèts 
complementaris ara foncion que se desvolope 
talament coma es competicions, premanida e 
planificacion.

c) S’enten per esportistes de naut nivèu o 
naut rendement çò qu’establís eth Reiau Decrèt 
971/2007, de 13 de junhsèga, (BOE num. 177, 
de 25 de junhsèga de 2007).

Cau hèr era sollicitud ena Direccion Generau 
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e 
Especializadi, abantes deth dia 30 de mai de 
2008, entà qu’age efèctes ena presenta con-
vocatòria, per miei eth modèl que se remèrque 
en anèxe 8 d’aguesta Resolucion en tot aportar 
es documents justificatius corresponenti.

14.4 Presentacion dera documentacion 
en Conselh Generau d’Aran e verificacion des 
donades d’inscripcion.

Enquiath 26 de mai de 2008 es persones as-
pirantes auràn de presentar era documentacion 
que seguís en Conselh Generau d’Aran.

Toti es aspirants:
a) Fotocòpia deth document nacionau 

d’identitat o document parièr d’identificaci-
on.

b) Justificatiu d’aver efectuat er ingrès dera 
taxa, s’estèsse eth cas.

Segon es condicions dera persona aspi-
ranta:

c) Document justificatiu de bonificacion o 
exempcion dera taxa.

d) Curriculum formatiu, professionau e 
d’experiéncia justificativa.

e) Documentacion que justifique era exemp-
cion parciala dera espròva:

e.1) exempcion dera matèria de lengua 
catalana reconeishuda peth Servici d’Ensen-
hament deth Catalan dera Direccion Generau 
d’Innovacion

e.2) exempcion der encastre scientifico-
tecnologic.

f) Era certificacion de despassament dera 
formacion entàs espròves d’accès en un centre 
autorizat peth Departament d’Educacion ena 
Resolucion EDU/1871/2007, de 15 de junh, 
segon eth modèl des anèxes 5 e 6, segon 
eth cas.

En moment dera recebuda de documen-
tacion, eth Conselh Generau d’Aran aurà de 
verificar totes es donades d’inscripcion des 
aspirants, e confirmar er idiòma estrangèr 
alistat. En cas que se trape bèra errança, se 
procedirà ara esmenda corresponenta.

Non pas mès enlà deth dia 29 de mai de 
2008 eth Conselh Generau d’Aran harà arribar 
ath centre organizaire era documentacion 
recebuda.

Aguesta documentacion formarà part deth 
dossièr der aspirant, demorarà a disposicion 
dera comission avaloradora e se sauvarà en 
centre organizaire, consent tamb çò qu’establís 
eth punt 11 d’aguesta Resolucion.

Era comission avaloradora harà publica, non 
pas mès enlà deth dia 2 de junh de 2008, era 
relacion provisionau de persones aspirantes 
admetudes e excludides, tamb indica deth 
motiu d’exclusion. Aguesta informacion poirà 
campar-se ena pagina web deth Conselh 

Generau d’Aran, en tablèu d’anóncies e ena 
pagina web deth centre organizaire.

A compdar d’aguesta data, es persones 
aspirantes poiràn presentar era documentacion 
o aportar es donades que i manquen non pas 
mès enlà deth dia 6 de junh de 2008. En cas 
que non ac hèsquen, s’entenerà que renóncien 
a presentar-se tara espròva.

Era comission avaloradora s’amassarà entà 
campar era documentacion naua presentada, 
e publicarà era relacion definitiva d’admetudi e 
excludidi non pas mès enlà deth dia 9 de junh 
de 2008. Aguesta informacion se poirà campar 
ena pagina web deth Conselh Generau d’Aran, 
en tablèu d’anóncies e ena pagina web deth 
centre organizaire.

14.5 Espròva d’accès e qualificacions.
14.5 Espròva e qualificacions.
14.5.1 Lòc a on se realizarà era espròva.
Era espròva se realizarà en centre organi-

zaire que se remèrque en anèxe 2 d’aguesta 
Resolucion.

14.5.2 Desvolopament dera espròva d’ac-
cès.

14.5.2.1 Objectius dera espròva d’accès.
En tot préner coma referéncia es objectius 

der ensenhament segondari obligatòri, s’es-
tablissen entara espròva es objectius que 
seguissen:

a) Analisar es mecanismes basics que re-
gissen e condicionen eth miei fisic e avalorar 
coma repercutissen es activitats umanes ena 
sua defensa, sauva e mielhora, coma element 
determinant dera qualitat de vida.

b) Conéisher es elements essenciaus 
deth desvolopament scientific e tecnologic, 
en tot avalorar-ne es sues causes e es sues 
implicacions sus era persona, era societat e 
er entorn fisic.

c) Identificar es caracteristiques istoriques, 
culturaus e sociaus dera societat d’aué.

d) Compréner e produsir messatges oraus e 
escrits tamb proprietat, autonomia e creativitat 
en lengua catalana, castelhana e, s’estèsse 
eth cas, occitana e, aumens, en ua lengua 
estrangèra.

e) Interpretar e produsir messatges tamb 
proprietat, autonomia e creativitat, en tot tier 
còdis artistics, scientifics e tecnics.

f) Identificar problèmes enes diuèrsi camps 
deth coneishement e elaborar estratégies entà 
resolver-les, per miei procèssus intuïtius e de 
rasonament logic.

g) Causir, tractar e comunicar informacion 
en tot tier es metodologies e es esturments 
tecnologics avienti, en tot procedir de sòrta 
organizada, autonòma e critica.

14.5.2.2 Es temaris e es critèris d’avalo-
racion.

Es temaris e es critèris d’avaloracion 
dera espròva d’accès de grad miei son es 
que figuren en anèxe 15 dera Resolucion 
EDU/120/2007, de 18 de gèr, (DOGC num. 
4808 de 26.1.2007).

14.5.2.3 Tipe d’espròva
Era espròva d’accès entà grad miei serà 

era madeisha entà totes es modalitats espor-
tives d’ensenhaments d’espòrts e formacions 
esportives de nivèu 1 e se desvoloparà en 
dues parts:

Part sociolingüistica: compren es airaus 
de lengua catalana, lengua castelhana, sci-
éncies sociaus e lengua estrangèra (anglés 
o francés).



Full de disposicions i actes administratius

5784

Part scientifica, tecnologica e matematica: se 
subdividís en dus encastres: er encastre ma-
tematic, tamb es matematiques coma unenc 
airau e er encastre scientificotecnologic, que 
compren es tres airaus: sciéncies naturaus, 
tecnologia e educacion visuau e plastica.

14.5.2.4 Orari de realizacion dera espròva 
d’accès.

Era espròva començarà entàs 9:00 ores 
deth dia 10 de junh de 2008. Pertocant ara 
convocatòria d’incidéncies començarà entàs 
9:00 ores deth dia 17 de junh de 2008. Es 
persones aspirantes s’auràn de presentar en 
centre 30 minutes abantes deth començament 
dera espròva d’accès.

Eth temps de realizacion serà de quate ores, 
que se despartirà en dus blòcs temporaus de 
dues ores cadun. En prumèr blòc se realizaràn 
es exercicis dera part sociolingüistica; era 
persona aspiranta dispausarà de totes es 
espròves que liurarà ara fin deth blòc. Enter 
eth prumèr e eth dusau blòc i aurà ua pòsa 
de 30 minutes. En dusau blòc se realizaràn 
es exercicis dera part scientifica, tecnologica 
e matematica. Entara prumèra ora deth dusau 
blòc se harà era espròva der encastre mate-
matic, e se liurarà ara comission avaladora 
en acabar eth temps. Ena dusau ora deth 
dusau blòc se harà era espròva der encastre 
scientificotecnologic, que compren es airaus 
de sciéncies naturaus, tecnologia, e educacion 
visuau e plastica; es espròves se liuraràn totes 
en acabar eth temps.

14.5.3 Documentacion e materiau a portar 
en moment dera espròva d’accès.

a) Documentacion.
Eth dia dera espròva d’accès es persones 

aspirantes auràn de portar eth document 
nacionau d’identitat o document parièr 
d’identificacion, que permete verificar-ne 
era identitat as membres dera comission 
avaloradora.

S’era comission avaloradora trape, en quin 
moment que sigue deth procès, eth inacompli-
ment de quina formalitat que sigue, era persona 
aspiranta ne demorarà excludida.

b) Materiau.
A compdar deth dia 1 de junh de 2008, es 

persones aspirantes auràn de campar ena 
pagina web deth Conselh Generau d’Aran, 
en tablèu d’anóncies o ena pagina web deth 
centre organizaire eth materiau especific 
qu’auràn de portar, s’estèsse eth cas, eth dia 
dera espròva.

14.5.4 Qualificacion dera espròva d’accès 
e curriculum.

14.5.4.1 Espròva d’accès.
Era qualificacion dera espròva vierà compre-

nuda entre 0 e 10 e era comission avaloradora 
la calcularà en tot méter eth barèm que seguís 
ara qualificacion de cada airau: lengua catalana, 
15%; lengua castelhana, 15%; matematiques, 
25%; tecnologia, 8’33%; sciéncies dera 
naturaleza, 8’33%; sciéncies sociaus, 10%; 
educacion visuau e plastica, 8’34%, e lengua 
estrangèra, 10%.

Es persones aspirantes qu’obtenguen ua 
qualificacion inferiora a 4 se declararàn non 
aptes e en cap de cas se les poirà somar 
ua auta qualificacion. As persones aspirantes 
qu’obtenguen ua qualificacion parièra o supe-
riora a 4 se les poirà aplicar era qualificacion 
dera formacion entara premanida e eth curri-
culum formatiu, professionau e d’experiéncia, 
s’estèsse eth cas.

Un viatge somades aguestes qualificacions 
es persones qu’agen obtengut ua nòta totau 
parièra o superiora a 5 seràn considerades 
aptes.

Entàs persones aspirantes que siguen 
exemptades de quauque encastre o airau 
dera espròva d’accès, era qualificacion globau 
se calcularà sus 10 punts, en basa ara rèsta 
d’airaus.

14.5.4.2 Curriculum.
Era persona aspiranta poirà presentar 

eth sòn curriculum formatiu, professionau e 
d’experiéncia, ath quau i aurà d’adjúnher es 
documents justificatius de tot aquerò que i 
allègue. Era comission avaloradora notarà eth 
curriculum numericament e tamb dus deci-
maus, tamb un maximum d’un punt. Aguesti 
meritis se somaràn ara qualificacion obtenguda 
ena espròva e en cap de cas era nòta totau 
obtenguda serà superiora a 10.

Era comission avaloradora avalorarà era 
documentacion justificativa portada consent 
tamb es critèris que seguissen:

a) Per estudis (maximum 0,9 punts):
a.1) 0,6 punts per aver seguit o seguir un 

programa de garantida sociau tamb certificat 
d’aprofeitament o certificat d’assisténcia.

Document justificatiu: certificat tamb eth 
registre o eth liejut e consent deth Departament 
d’Educacion.

a.2) 0,3 punts per un mendre de 100 ores 
de practiques ena empresa, corresponentes 
a un programa de garantida sociau, deguda-
ment certificat.

Document justificatiu: certificat deth centre 
que partege eth programa de garantida sociau 
qu’acredite era realizacion des practiques ena 
empresa a on figure era durada totau en ores 
d’aguestes practiques, o fotocòpia deth con-
vengut de practiques a on figure era durada 
totau en ores.

a.3) 0,01 punts per cada 20 ores de d’autes 
formacions professionalizadores.

Document justificatiu: certificat des estudis 
realizadi, a on figure eth contengut dera for-
macion e es ores.

b) Per experiéncia professionau, esportiva 
o en prètzhèts de volentariat (maximum 0,9 
punts).

b.1) Per experiéncia professionau en quin 
encastre que sigue:

0,30 punts per cada 30 dies trabalhadi a 
jornada complèta, o era part proporcionau s’ei 
a jornada parciau.

Document justificatiu: Repòrt de vida labo-
rau expediat pera Tesauraria Generau dera 
Seguretat Sociau o dera Mutualitat Laborau, 
a on figure eth periòde d’inscripcion ara 
madeisha o, s’estèsse eth cas, eth certificat 
dera administracion corresponenta o huelha 
de servicis.

b.2) Per experiéncia esportiva en entraï-
nament, era direccion d’equips esportius o 
d’autes activitats restacades.

0,30 punts per equivalent a 30 dies trabal-
hadi a jornada complèta, en tot includir en 
aguest calcul es prètzhèts complementaris ara 
foncion que se desvolope talament coma es 
competicions, premanida e planificacion.

Document justificatiu: certificat a on figure 
eth numèro d’identificacion fiscau dera entitat 
legaument constituïda, es activitats realizades 
e eth temps de dedicacion.

b.3) Per experiéncia en volentariat o activi-
tats en associacions.

0,30 punts per equivalent a 30 dies trabal-
hats a jornada complèta, en tot includir en 
aguest calcul es prètzhètz complementaris 
ara foncion que se desvolope talament coma 
era formacion prealabla.

Document justificatiu: certificat a on figure 
eth numèro d’identificacion fiscau dera entitat 
legaument constituïda, es activitats realizades 
e eth temps de dedicacion.

14.5.5 Efèctes dera formacion de prema-
niment entàs espròves d’accès entath grad 
miei.

En cas qu’era persona aspiranta age ob-
tengut ua qualificacion parièra o superiora a 4 
ena espròva talament coma remèrque er punt 
14.5.4.1 d’aguesta Resolucion, e presente eth 
certificat de despassament dera formacion entà 
espròves d’accès entà grad miei autorizada 
peth Departament d’Educacion ena Resolucion 
EDU/2898/2006, de 22 d’agost (DOGC num. 
4717, de 13.9.2006), s’aurà present aguesta 
formacion.

Era qualificacion dera formacion, tostemp 
que sigue superiora a 5, se multiplicarà peth 
coeficient 0,20 e s’ahigirà ara nòta totau ob-
tenguda dera espròva d’accès.

Document justificatiu: certificat de des-
passament dera formacion entàs espròves 
d’accès entà grad miei expediat per un centre 
autorizat peth Departament d’Educacion segon 
çò qu’establís era nomentada Resolucion 
EDU/2898/2006, de 22 d’agost (DOGC num. 
4717, de 13.9.2006).

14.6 Publicacion de resultats dera espròva 
d’accès.

Era comission avaloradora harà publiques es 
actes de qualificacion non pas mès enlà deth 
dia 20 de junh de 2008. Aguesta informacion 
se poirà campar ena pagina web deth Conselh 
Generau d’Aran, en tablèu d’anóncies e ena 
pagina web deth centre organizaire.

Era comission avaloradora fixarà un orari 
entà atier es consultes des aspirants sus es 
qualificacions obtengudes.

14.7 Reclamacions.
Era persona aspiranta poirà presentar recla-

macion contra es qualificacions obtengudes 
ena espròva e era avaloracion deth curriculum, 
s’estèsse etrh cas, adralhada ara comission 
avaloradora, per miei d’un escrit que calerà 
presentar en registre deth centre a on s’age 
examinat non pas mès enlà deth dia 26 de 
junh de 2008.

Era comission avaloradora, coma organ co-
llegiat, s’amassarà, camparà es reclamacions 
presentades laguens deth tèrme, les resolvrà, 
e non pas mès enlà deth 3 de junhsèga de 
2008 ne publicarà eth resultat.

Aguesta informacion se poirà campar ena 
pagina web deth Conselh Generau d’Aran, 
en tablèu d’anóncies e ena pagina web deth 
centre organizaire.

Er aspirant poirà presentar ua reclamacion 
contra eth procèssus. Aguesta dusau reclama-
cion s’aurà d’adralhar ara Direccion Generau 
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e 
Especializadi, per miei d’un escrit qu’aurà de 
presentar en registre deth centre a on s’age 
examinat, non pas mès enlà deth dia 10 de 
junhsèga de 2008. Eth centre manarà entàs 
Servicis Territoriaus de Lleida aguesta recla-
macion, amassa tamb ua còpia deth dossièr 
der aspirant, e era inspeccion emeterà eth 
repòrt corresponent. Aguest repòrt analizarà 
es aspèctes de procedura que s’an seguit 
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en tractament dera reclamacion e harà era 
prepausa que correspone. Tota aguesta do-
cumentacion s’aurà de manar ara Direccion 
Generau d’Ensenhaments Professionaus, 
Artistics e Especializadi, que la resolvrà e 
n’assabentarà ara persona interessada e ath 
centre organizaire.

14.8 Certificacions.
Era comission avaloradora expediarà un 

certificat entà cada persona aspiranta decla-
rada dabla, a on i figure era qualificacion finau 
obtenguda, tamb dus decimaus. En cap de 
cas se haràn certificats parciaus, ne certificats 
de qualificacions des desparières matèries 
dera espròva.

—15 Espròva d’accès entà grad superior
15.1 Calendari de realizacion dera espròva 

d’accès.
15.1.1 Convocatòria ordinària.
Se harà eth dia 10 de junh de 2008.
15.1.2 Convocatòria d’incidéncies.
Es persones inscrites que non agen pas 

podut presentar-se entara espròva per cau-
ses de quauqu’un mès ara sua volentat, e 
qu’acrediten documentaument aguesta en-
tremieja, poiràn presentar-se ara convocatòria 
d’incidéncies que se harà eth dia 16 de junh 
de 2008 en centre organizaire remercat en 
anèxe 2 d’aguesta Resolucion EDU/354/2008, 
de 8 de hereuèr.

Era sollicitud entà èster admetut/uda tara 
convocatòria d’incidéncies s’a de presentar 
en centre organizaire a on s’a inscrit non pas 
mès enlà deth dia 12 de junh de 2008.

Era comission avaloradora camparà es solli-
cituds, determinarà se considère era abséncia 
justificada e, non pas mès enlà deth dia 13 de 
junh de 2008, harà publica era relacion de perso-
nes aspirantes admetudes e excludides. Aguesta 
relacion se poirà campar ena pagina web deth 
Conselh Generau d’Aran, en tablèu d’anóncies 
e ena pagina web deth centre organizaire.

15.2 Formalitats entà accedir ara espròva 
d’accès.

Entà inscriuer-se entàs espròves d’accès 
entà grad superior d’ensenhaments d’espòrts 
calerà trapar-se en ua des situacions que 
seguissen:

15.2.1 Aver hèti es 19 ans d’edat o ben 
hèr-les pendent er an 2008.

15.2.2 Aver hèti es 18 ans o ben hèr-les 
pendent er an 2008 e aver eth títol de tec-
nic/a per’mor d’aver despassat un grad miei 
de formacion professionau o ensenhaments 
d’espòrts de grad miei, deth madeish grop 
d’itineraris, segon se remèrque en anèxe 2 
dera Resolucion. Eth document justificatiu 
ei eth títol, recebut de sollicitud deth títol o 
ua certificacion d’estudis complèti deth cicle 
formatiu de grad miei o des ensenhaments 
d’espòrts de grad miei.

Es persones que possedissen era titulacion 
academica que permete er accès dirècte entàs 
ensenhaments d’espòrts de grad superior non 
se pòden presentar tara espròva d’accès.

15.3 Exempcions dera espròva d’accès 
d’ensenhaments d’espòrt de regim especiau 
e formacions esportives de nivèu 3.

15.3.1 Exempcion dera matèria de lengua 
catalana.

La pòden sollicitar es persones aspirantes 
qu’acrediten mens de dus ans de demorança 
en Catalonha enquiath dia de realizacion dera 
espròva e non an pas estudiat catalan ena sua 
escolarizacion.

Cau hèr era sollicitud ath Servici d’En-
senhament deth Catalan deth Departament 
d’Educacion enquiath 26 de mai de 2008.

15.3.2 Exempcion totau dera espròva 
d’accès.

a) Aver despassat tamb anterioritat era 
espròva d’accès entà cicles formatius de grad 
superior de formacion professionau .

b) Aver despassat es ensenhaments subs-
titutòris des espròves d’accès de formacion 
professionau de grad superior.

15.4 Presentacion dera documentacion 
en Conselh Generau d’Aran e verificacion des 
donades d’inscripcion.

Enquiath dia 26 de mai de 2008 es per-
sones aspirantes auràn de presentar era 
documentacion que seguís en Conselh Ge-
nerau d’Aran.

Totes es persones aspirantes:
a) Fotocòpia deth document nacionau 

d’identitat o document parièr d’identificacion.
b) Fotocòpia deth recebut d’inscripcion tara 

espròva d’accès.
Segon es condicions dera persona aspi-

ranta:
c) Document justificatiu dera bonificacion o 

dera exempcion dera taxa.
d) Curriculum formatiu, professionau e d’ex-

periéncia e documentacion justificativa.
e) Documentacion que justifique era exemp-

cion parciau dera espròva d’accès:
Document dera exempcion dera matèria 

de lengua catalana reconeishuda peth Servici 
d’Ensenhament deth Catalan.

En moment dera recebuda d’aguesta do-
cumentacion, eth Conselh Genarau d’Aran 
aurà de verificar totes es donades d’inscrip-
cion des persones aspirantes, e confirmar es 
opcions alistades, d’idiòma estrangèr e de 
matèries especifiques. En cas que se trape 
quauqua errança, se procedirà ara esmenda 
corresponenta.

Non pas mès enlà deth dia 29 de mai de 
2008 eth Conselh Generau d’Aran harà arribar 
ath centre organizaire era documentacion 
recebuda.

Tota era documentacion formarà part deth 
dossièr der aspirant, demorarà a disposicion 
dera comission avaloradora e se sauvarà en 
centre organizaire, segon çò qu’establís eth 
punt 11.1 d’aguesta Resolucion.

Era comission avalorador harà publica, non 
pas mès enlà deth dia 2 de junh de 2008, era 
relacion provisionau de persones aspirantes 
admetudes e excludides, tamb indica deth 
motiu d’exclusion. Aguesta relacion se poirà 
campar ena pagina web deth Conselh Generau 
d’Aran, en tablèu d’anóncies e ena pagina web 
deth centre organizaire.

A compdar d’aguesta data, es persones 
aspirantes poiràn presentar era documentacion 
e aportar es donades que i manquen non 
pas mès enlà deth dia 6 de junh de 2008. 
En cas de que non ac hèsquen, s’entenerà 
que renóncien a presentar-se tara espròva. 
Era comission avaloradora s’amassarà entà 
campar era documentacion naua presentada 
e publicarà era relacion definitiva de persones 
admetudes e excludides non pas mès enlà 
deth dia 9 de junh de 2008. Aguesta relacion 
se poirà campar ena pagina web deth Conselh 
Generau d’Aran, en tablèu d’anóncies e ena 
pagina web deth centre organizaire.

Eth madeish dia dera espròva d’accès, 
auràn de presentar, s’estèsse eth cas, era 
documentacion que seguís:

a) Era certificacion deth despassament 
deth cors de premanida dera espròva d’ac-
cès que s’establís peth ena Resolucion 
EDU/2064/2006, de 9 de junh.

b) Era certificacion de despassament dera 
formacion entàs espròves d’accès en un centre 
autorizat peth Departament d’Educacion ena 
Resolucion EDU/1871/2007, de 15 de junh, 
segon eth modèl des sòns anèxes 5 e 6.

Tota era documentacion harà part deth 
dossièr dera persona aspiranta, demorarà a 
disposicion dera comission avaloradora e se 
sauvarà en centre, segon çò qu’establís eth 
punt 11 d’aguesta Resolucion.

15.5 Espròva d’accès e qualificacions.
15.5.1 Lòc a on se realizarà era espròva 

d’accès.
Era espròva se realizarà en centre organi-

zaire que se remèrque en anèxe 2 d’aguesta 
Resolucion.

15.5.2 Desvolopament dera espròva d’ac-
cès.

15.5.2.1 Objectius dera espròva d’accès.
Consent tamb eth Decrèt 82/1996, de 5 

de març, peth quau s’establís era ordenacion 
des ensenhaments de bachelierat (DOGC 
num. 2181, de 13.3.1996), se consideraràn 
es objectius que seguissen:

Tier tamb correccion es tecniques de co-
municacion orau e escrita, en lengua catalana 
e castelhana e, s’estèsse eth cas, occitana, 
e emplegar es recorsi basics des lenguatges 
tecnic, scientific e iconic, avienti entath tipe 
de messatge de que se sage.

Compréner e saber-se exprimir tamb fluïditat 
e correccion, oraument e per escrit, en registre 
estándar d’aumens ua lengua estrangèra.

Mestrejar es coneishements scientifics 
e tecnologics fondamentaus e es adreties 
basiques pròpries deth cicle formatiu corres-
ponent e aplicar-les ar explic o comprenença 
des fenomèns e ara resolucion de naui 
interrogants.

Tier eth bagatge de contenguts culturaus 
pròpris entà analisar, compréner e avalorar es 
cambis que se produsissen en mon d’aué.

Formular e argumentar judicis independents 
tamb claretat e coeréncia e contrastar-les tamb 
d’autes posicions e argumentacions.

15.5.2.2 Temaris e critèris d’avaloracion.
Es temaris e es critèris d’avaloracion 

dera espròva de grad superior son es 
que figuren en anèxe 16 dera Resolucion 
EDU/120/2007, de 18 de gèr, (DOGC num. 
4808 de 26.1.2007),

15.5.2.3 Tipes d’espròva d’accès.
Era espròva d’accès de grad superior entà 

ensenhaments d’espòrts se compause des 
matèries que seguissen: lengua catalana, 
lengua castelhana, lengua estrangèra (anglés, 
francés o aleman) e matematiques.

15.5.2.4 Orari de realizacion dera espròva 
d’accès.

Era espròva d’accès d’ensenhaments d’es-
pòrts, començarà entàs 15:30 ores deth dia 10 
de junh de 2008. Pertocant ara convocatòria 
d’incidéncies, era espròva d’accès d’ensenha-
ments d’espòrts començarà entàs 15:30 ores 
deth dia 17 de junh de 2008.

Es persones aspirantes s’auràn de presentar 
en centre 30 minutes abantes deth comença-
ment dera espròva.

Eth temps de realizacion serà de 4 ores 
entara espròva d’accès d’ensenhaments 
d’espòrts .
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Se desvoloparà en dus blòcs temporaus, de 
2 ores de durada cadun. En prumèr blòc se 
haràn es exercicis corresponents as matèries 
de lengua catalana e de lengua castelhana, 
e en dusau blòc es corresponents a lengua 
estrangèra (anglés, francés o aleman) e ma-
tematiques. Entre andús blòcs i aurà ua pòsa 
de 30 minutes.

15.5.3 Documentacion e materiau a portar 
en moment dera espròva d’accès.

a) Documentacion.
Eth dia dera espròva es persones aspiran-

tes auràn de portar eth document nacionau 
d’identitat o document parièr d’identificacion, 
que permete de verificar-ne era identitat as 
membres dera comission avaloradora.

S’era comission avaloradora trape, en 
quin moment que sigue deth procèssus, 
eth inacompliment de quauqu’ua des for-
malitats, era persona aspiranta ne demorarà 
excludida.

b) Materiau.
A compdar deth dia 1 de junh de 2008 

es persones aspirantes auràn de campar en 
tablèu d’anóncies deth centre a on haràn 
era espròva d’accès eth materiau especific 
qu’auràn de portar, s’estèsse eth cas, eth dia 
dera espròva.

15.5.4 Qualificacion dera espròva d’accès 
d’ensenhaments d’espòrts e curriculum.

15.5.4.1 Qualificacion.
Era qualificacion vierà comprenuda entre 0 

e 10. Era qualificacion dera espròva d’accès 
s’obtierà en tot calcular era mieja artimetica 
des qualificacions des matèries.

Es persones aspirantes qu’obtenguen ua 
qualificacion inferiora a 4 se declararàn non 
aptes e en cap de cas se les poirà somar ua 
auta qualificacion.

As persones aspirantes qu’obtenguen ua 
qualificacion parièra o superiora a 4 se les 
poirà somar era qualificacion obtenguda en 
cors de premanida o formacion entara pre-
manida dera espròva d’accès e eth curriculum 
formatiu, professionau e d’expariéncia, s’es-
tèsse eth cas. Un viatge somades aguestes 
qualificacions es persones qu’agen obtengut 
ua nòta totau parièra o superiora a 5 seràn 
considerades aptes.

15.5.4.2 Curriculum.
Era persona aspiranta poirà presentar eth 

sòn curriculum formatiu, professionau e d’expe-
riéncia en quin aurà d’adjúnher es documents 
justificatius de tot aquerò qu’allègue. Era 
comission avaloradora notarà eth curriculum 
numericament e tamb dus decimaus, tamb 
un maximum d’un punt. Aguesti meritis se 
somaràn ara qualificacion obtenguda ena 
espròva d’accès, e en cap de cas era nòta 
totau obtenguda serà superiora a 10.

Era comission avaloradora avalorarà era 
documentacion justificativa qu’apòrte, consent 
tamb es critèris que seguissen:

Per estudis (maximum 0,9 punts).
a.1) 0,6 punts peth títol de tecnic/a, tec-

nic/a d’espòrt, tecnic/a auxiliar/a, oficialia o 
formacion parièra.

Document justificatiu: fotocòpia deth títol, 
recebut de sollicitud deth títol o certificacion 
d’estudis complèti.

a.2) 0,01 punts per cada 20 ores de d’autes 
formacions professionalizadores.

Document justificatiu: certificat des estudis 
realizadi, a on figuren eth contengut dera 
formacion e es ores.

Per experiéncia professionau, esportiva 
o en prètzhèts de volentariat (maximum 0,9 
punts):

b.1) Per experiéncia professionau:
0,30 punts per cada 30 dies trabalhadi a 

jornada complèta, o era part proporcionala 
s’ei a jornada parciau.

Document justificatiu: Repòrt de vida laborau 
expediat pera Tesauraria Generau dera Segu-
retat Sociau o dera Mutualitat Laborau, a on 
figure eth periòde d’alta o, s’estèsse eth cas, 
eth certificat dera administracion corresponenta 
o huelha de servicis.

b.2) Per experiéncia esportiva en entraïna-
ment, era direccion d’equips esportius o de 
d’autes activitats restacades.

0,30 punts per equivalent a 30 dies trabal-
hadi a jornada complèta, en tot includir en 
aguest calcul es prètzhèts complementaris ara 
foncion que se desvolope talament coma es 
competicions, premanida e planificacion.

Document justificatiu: certificat a on figure 
eth numèro d’identificacion fiscala dera entitat 
legaument constituïda, es activitats realizades 
e eth temps de dedicacion.

b.3) Per experiéncia en volentariat o activi-
tats en associacions.

0,30 punts per equivalent a 30 dies trabal-
hadi a jornada complèta, en tot includir en 
aguest calcul es prètzhèts complementaris 
ara foncion que se desvolope talament coma 
era formacion prealabla..

Document justificatiu: certificat a on figure 
eth numèro d’identificacion fiscala dera entitat 
legaument constituïda, es activitats realizades 
e eth temps de dedicacion.

15.5.5 Efèctes des corsi e formacions de 
premanida entara espròva d’accès de grad 
superior.

15.5.5.1 Efèctes deth cors de premanida 
entara espròva d’accès entàs cicles formatius 
de grad superior.

En cas qu’era persona aspiranta age obten-
gut ua qualificacion globau parièra o superiora 
a 4 ena espròva d’accès, e age despassat 
eth cors de premanida dera espròva d’accès 
entàs cicles formatius de grad superior segon 
s’establís ena Resolucion EDU/2064/2006, de 
9 de junh, e era rèsta de resolucions d’auto-
rizacion de centres, s’aurà present aguesta 
qualificacion d’aguest cors.

Era qualificacion deth cors de premanida, 
tostemp que sigue superiora a 5, se multiplicarà 
peth coeficient 0,20 e s’ahigirà ara nòta totau 
obtenguda ena espròva d’accès.

Document justificatiu: certificat de despassa-
ment deth cors de premanida entàs espròves 
d’accès de grad superior. Eth certificat aurà 
d’èster expediat per un centre degudament 
autorizat peth Departament d’Educacion.

15.5.5.2 Efèctes dera formacion de 
premanida entàs espròves d’accès entàs 
cicles formatius de grad superior e ensen-
haments d’espòrts de grad superior. En cas 
qu’era persona aspiranta age obtengut ua 
qualificacion globau parièra o superiora a 4 
ena espròva d’accès, e age despassat era 
formacion entàs espròves d’accès tà grad 
superior segon s’establís ena Resolucion 
EDU/1871/2007, de 15 de junh, s’aurà 
present aguesta formacion.

Era qualificacion dera formacion, tostemp 
que sigue superiora a 5, se multiplicarà peth 
coeficient 0,20 e s’ahigirà ara nòta totau ob-
tenguda dera espròva d’accès.

Document justificatiu: certificat de despas-
sament dera formacion entàs espròves d’ac-
cès de grad superior expediat per un centre 
autorizat peth Departament d’Educacion. Eth 
certificat aurà d’èster expediat per un centre 
autorizat peth Departament d’Educacion segon 
çò que s’establís enes anèxes 5 e 6 dera Re-
solucion EDU/1871/2007, de 15 de junh.

15.6 Publicacion de resultats.
Era comission avaloradora harà publiques es 

actes de qualificacion, non pas mès enlà deth 
dia 20 de junh de 2008. Aguesta informacion 
se poirà campar ena web deth Conselh Genaru 
d’Aran, en tablèu d’anóncies e ena pagina web 
deth centre organizaire.

Era comission avaloradora fixarà un orari 
entà atier es consultes des persones aspirantes 
sus es qualificacions obtengudes.

15.7 Reclamacions.
Era persona aspiranta poirà presentar recla-

macion contra es qualificacions obtengudes 
ena espròva e era avaloracion deth curriculum, 
s’estèsse eth cas, adralhada ara comission 
avaloradora, per miei d’un escrit que calerà 
presentar en registre deth centre a on s’age 
examinat non pas mès enlà deth dia 26 de 
junh de 2008.

Era comission avaloradora, coma organ co-
llegiat, s’amassarà, camparà es reclamacions 
presentades laguens deth tèrme, les resolvrà, e 
non pas mès enlà deth 3 de junhsèga de 2008 
ne publicarà eth resultat. Aguesta informacion 
se poirà campar ena pagina web deth Conselh 
Generau d’Aran, en tablèu d’anóncies e ena 
pagina web deth centre organizaire.

Er aspirant poirà presentar ua reclamacion 
contra era procedura. Aguesta dusau reclama-
cion s’aurà d’adralhar ara Direccion Generau 
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e 
Especializadi, per miei d’un escrit qu’aurà de 
presentar en registre deth centre a on s’age 
examinat, non pas mès enlà deth dia 10 de 
junhsèga de 2008. Eth centre manarà entath 
Servici Territoriau d’Educacion de Lleida 
aguesta reclamacion, amassa tamb ua còpia 
deth dossièr der aspirant, e era inspeccion 
emeterà eth repòrt corresponent. Aguest repòrt 
analisarà es aspèctes de procedura que s’an 
seguit en tractament dera reclamacion e harà 
era prepausa que correspone. Tota aguesta 
documentacion s’aurà de manar ara Direcci-
on Generau d’Ensenhaments Professionaus, 
Artistics e Especializadi, que la resolvrà e 
n’assabentarà ara persona interessada e ath 
centre organizaire.

15.8 Certificacions.
Era comission avaloradora expediarà un 

certificat entà cada persona aspiranta decla-
rada apta, a on figure era qualificacion finau 
obtenguda, tamb dus decimaus.

Contra aguesta Resolucion, que non agote 
pas era via administrativa, es persones inte-
ressades pòden presentar recors devant eth 
conselhèr d’Educacion, en tèrme d’un mes a 
compdar de londeman dera sua publicacion 
en DOGC, segon çò que dispausen es arti-
cles 114 e 115 dera Lei 30/1992, de 26 de 
noveme, de regim juridic des administracions 
publiques e dera procedura administrativa 
comuna, o quina auta que sigue que consi-
dèren convenable entara defensa des sòns 
interèsi.

Barcelona, 7 de mai de 2008
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Núm. 1187

Josep Francí i Carreté
Director generau d’Ensenhamenst 
Professionaus, Artistics e Especializadi

ANèXE 1

Relacion des ensenhaments e títols de grad 
miei e de grad superior objècte d’aguesta 
convocatòria:

Modalitat d’atletisme
a) Grad miei:
GM d’atletisme
b) Grad superior:
GS d’atletisme

Modalitat de bàsquet
a) Grad miei:
GM de bàsquet
b) Grad superior:
GS de bàsquet

Modalitat d’espòrts d’iuèrn
a) Grad miei:
GM d’esquí aupin
GM d’esquí de hons
GM de sorf de nhèu
b) Grad superior:
GS d’esquí aupin
GS d’esquí de hons
GS de sorf de nhèu

Modalitat de fotbòl e fotbòl sala
a) Grad miei:
GM de fotbòl
GM de fotbòl sala
b) Grad superior:
GS de fotbòl
GS de fotbòl sala

Modalitat de handbol
a) Grad miei:
GM de handbol
b) Grad superior:
GS de handbol

Modalitat de montanha e escalada
a) Grad miei:
GM de nauta montanha
GM d’escalada
GM de montanha mieja
GM de devarada de barrancs
b) Grad superior:
GS d’escalada
GS de nauta montanha

Formacions esportives de nivèu 1
Formacions esportives de nivèu 3

ANèXE 2

Centre organizaire:

Còdi: 25008467
Denominacion: Centre Públic de Tècnics Es-
portius Val d’Aran
Adreça: Ctra. dera Bonaigua s/n (Ed. Aubèrja 
Era Garona)
Municipi: Naut Aran
Localitat: Salardú
Còdi postau: 25598
Telefon: 973 644595
Fax: 973 644588
Pagina web: http://www.eteva.org
Titularitat: centre public

Lòc d’inscripcion: Conselh Generau d’Aran
Adreça: Passeg dera Libertat, 16

Municipi: Naut Aran
Localitat: Vielha
Còdi postau: 25530
Telefon: 973 641801
Fax: 973 641769
Pagina web: http://aran.org

ANèXE 3

Sollicitud d’inscripcion entara espròva d’ac-
cès de caractèr generau entàs ensenhaments 
de regim especiau d’espòrts qu’amien entara 
obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/a 
d’espòrt e entàs formacions esportives de 
nivèu 1.

Donades d’identificacion personau
(Nòm e cognòms), tamb demorança en 

carrèr (nòm deth carrèr, num. pis), municipi 
(nòm deth municipi), CP (num. còdi postau), 
neishut/uda eth (dia) de (mes) de (an), tamb 
DNI o document d’identificacion parièr (num.) 
e telefon (num.)

Expausi
Donades especifiques

Qu’è 17 ans o les hèsqui pendent er an 
dera convocatòria

Lengua estrangèra alistada
Qu’adjunhi ara sollicitud es documents que 

seguissen:
Fotocòpia deth document nacionau d’iden-

titat o document parièr d’identificacion.
Justificatiu d’aver efectuat er ingrès dera 

taxa.
Segon es condicions dera persona aspi-

ranta:
Document justificatiu de bonificacion o 

exempcion dera taxa.
Curriculum formatiu, professionau e d’expe-

riéncia e documentacion justificativa.
Documentacion que justifique era exempcion 

parciau dera espròva:
e.1) exempcion dera matèria de lengua 

catalana reconeishuda peth Servici d’Ensen-
hament deth Catalan dera Direccion Generau 
d’Innovacion

e.2) exempcion der encastre scientifico-
tecnologic.

f) Era certificacion de despassament dera 
formacion entàs espròves d’accès en un centre 
autorizat peth Departament d’Educacion ena 
Resolucion EDU/1871/2007, de 15 de junh, 
segon eth modèl des sòns anèxes 5 e 6, 
segon eth cas.

Demani,
Qu’admeten era mia inscripcion entara 

espròva d’accès de caractèr generau entàs 
ensenhaments d’espòrts de regim especiau 
qu’amien entara obtenguda des titulacions 
oficiaus de tecnic/a d’espòrt e entàs formaci-
ons esportives de nivèu 1, entara convocatòria 
de 2008.

(Poblacion), (dia) de (mes) de (an).
(Signatura)
President/a dera comission avaloradora

ANèXE 4

Sollicitud d’inscripcion entara espròva d’ac-
cès de caractèr generau entàs ensenhaments 
d’espòrts de regim especiau qu’amien entara 
obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/a 

superior/a d’espòrt e entàs formacions espor-
tives de nivèu 3.

Donades d’identificacion personau
(Nòm e cognòms), tamb demorança en 

carrèr (nòm deth carrèr, num. pis), municipi 
(nòm deth municipi), CP (num. còdi postau), 
neishut/uda eth (dia) de (mes) de (an), tamb 
DNI o document d’identificacion parièr (num.) 
e telefon (num.).

Expausi
Donades especifiques

Qu’è 19 ans o mès o les hèsqui pendent 
er an dera convocatòria

Qu’è 18 ans o les hèsqui pendent er an dera 
convocatòria e è eth títol de tecnic/a d’espòrt 
o eth de tecnic/a en formacion professionau.

Lengua estrangèra alistada (remercar-la).
Ensenhament de grad miei que è seguit 

(obligatòria entàs qu’an 18 ans).
Ensenhament de grad superior entath 

quau voi realizar era espròva (remercar er 
ensenhament).

Qu’adjunhi ara sollicitud es documents que 
seguissen:

Fotocòpia deth document nacionau d’iden-
titat o document parièr d’identificacion.

Justificatiu d’aver efectuat er ingrès dera 
taxa.

Segon es condicions dera persona aspi-
ranta:

Document justificatiu dera bonificacion o 
dera exempcion dera taxa.

Curriculum formatiu, professionau e d’expe-
riéncia e documentacion justificativa.

Documentacion que justifique era exempcion 
parciau dera espròva:

Document d’exempcion dera matèria de 
lengua catalana reconeishuda peth Servici 
d’Ensenhament deth Catalan.

Era certificacion de despassament deth 
cors de premanida dera part comuna dera 
espròva d’accès en un centre autorizat peth 
Departament d’Educacion ena Resolucion 
EDU/2064/2006, de 9 de junh.

Era certificacion de despassament dera 
formacion entàs espròves d’accès en un centre 
autorizat peth Departament d’Educacion ena 
Resolucion EDU/1871/2007, de 15 de junh.

Demani,
Qu’admeten era mia inscripcion entara 

espròva d’accès de caractèr generau entàs 
ensenhaments d’espòrts de regim especiau 
qu’amien entara obtenguda des titulacions 
oficiaus de tecnic/a superior/a d’espòrt e en-
tàs formacions esportives de nivèu 3, entara 
convocatòria de 2008.

(Poblacion), (dia) de (mes) de (an).
(Signatura)
President/a dera comission avaloradora

ANèXE 5

Sollicitud de reconeishement de besonhs 
especifics tà efèctes dera espròva d’accès de 
caractèr generau entàs ensenhaments d’es-
pòrts de regim especiau e entàs formacions 
esportives de nivèu 1 e de nivèu 3.

(Nòm e cognòms), tamb demorança en carrèr 
(nòm deth carrèr, num. pis), municipi (nòm deth 
municipi), CP (num. còdi postau), neishut/uda 
eth (dia) de (mes) de (an), tamb DNI o document 
d’identificacion parièr (num.) e telefon (num.).
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Expausi:
1. Qu’è hèt era inscripcion entara espròva 

d’accès entàs ensenhaments d’espòrts (remer-
catz de grad miei o de grad superior).

2. Qu’è ua diminucion legaument reco-
neishuda.

3. Qu’adjunhi ara sollicitud es documents 
que seguissen:

a) Fotocòpia deth DNI o document d’iden-
tificacion equivalenta..

b) Certificat deth Centre d’Atencion entà 
Persones tamb Diminucion deth Departament 
d’Accion Sociau e Ciutadania e, s’estèsse eth 
cas, certificat d’un organisme acreditat des-
criptiu dera diminucion o tresvirament.

c) Documentación justificativa des mo-
dificacions e adaptacions curriculares enes 
darrèri estudis seguits en sistema educatiu, 
s’estèsse eth cas.

Per’mor d’açò,

Demani:
Qu’aguesta circonstància s’age present ara 

ora de hèr era espròva d’accès.

(Poblacion) , (dia) de (mes) de (an).
(Signatura)
Direccion Generau d’Ensenhaments 
Professionaus, Artistics e Especializadi
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

ANèXE 6

Especialitat ensenhaira des persones 
qu’òbren coma vocaus enes comissions 
avaloradores

a) Lengua catalana
Especialitat de lengua catalana
b) Lengua castelhana
Especialitat lengua castelhana
c) Lengua estrangèra (anglés)
Especialitat d’anglés
d) Lengua estrangèra (francés)
Especialitat de francés
e) Sciéncies sociaus
Especialitat de geografia e istòria
f) Matematiques
Especialitat de matematiques
g) Sciéncies naturaus
Especialitat de biologia e geologia
h) Tecnologia
Especialitat de tecnologia
i) Educacion visuau e plastica
Especialitat de deboish

ANèXE 7

Sollicitud d’exempcion der encastre scien-
tificotecnologic dera espròva d’accès de grad 
miei des ensenhaments d’espòrts per’mor 
d’aver experiéncia laborau.

(Nòm e cognòms), tamb demorança en 
carrèr (nòm deth carrèr e num.), municipi 
(nòm deth municipi), CP (num. Còdi postau), 
neishut/da eth (dia) de (mes) de (an), tamb 
DNI o document d’identificacion equivalenta 
(num.) e telefon (num.),

Expausi:
1. Qu’è experiéncia laborau mendre d’un an 

a jornada complèta, o eth temps proporcionau 
en cas de jornada redusida.

Que, tamb era fin d’acreditar aguesta ex-
periéncia, adjunhi ara sollicitud es documents 
que seguissen:

a) Fotocòpia deth DNI o document d’iden-
tificacion equivalenta.

b) Originau deth Repòrt de vida laborau 
dera Tesaureria Generau dera Seguretat So-
ciau a on figure era persona interessada en 
situacion d’alta en Sistèma dera Seguretat 
Sociau un totau de temps efectiu parièr o 
superior a un an.

Per’mor d’açò,

Demani:
Demorar exemptat/ada der encastre scien-

tificotecnologic dera espròva d’accès de grad 
miei entàs ensenhaments d’espòrts de grad 
miei de regim especiau.

(Poblacion), (dia) de (mes) de (an).
(Signatura)
(Centre a on se harà era espròva)
(Adreça)
(Còdi) (Poblacion)

ANèXE 8

Sollicitud d’exempcion der encastre scien-
tificotecnologic dera espròva d’accès de grad 
miei des ensenhaments d’espòrts per expe-
riéncia en volentariat, experiéncia esportiva o 
peth hèt d’acreditar era condicion d’esportista 
de naut nivèu o naut rendement.

(Nòm e cognòms), tamb demorança en 
carrèr (nòm deth carrèr e num.), municipi 
(nòm deth municipi), CP (num. Còdi postau), 
neishut/da eth (dia) de (mes) de (an), tamb 
DNI o document d’identificacion equivalenta 
(num.) e telefon (num.),

Expausi:
1.Qu’è experiéncia reconeishuda en 

prètzhèts de volentariat o experiéncia es-
portiva o qu’è reconeishuda era condicion 
d’esportista de naut nivèu o naut rendement, 
segon establís eth Reiau Decrèt 971/2007 
de 13 de junhsèga, (BOE num. 177, 25 de 
junhsèga de 2007).

2. Qu’adjunhi ara sollicitud es documents 
que seguissen:

a) Fotocòpia deth DNI o document d’iden-
tificacion equivalenta.

b1) Certificat dera entitat tamb finalitats d’ac-
tivitats socioculturaus, socioeducatives o deth 
léser a on figure eth numèro d’identificacion 
fiscau dera entitat legaument constituïda, es 
activitats realizades e eth temps de dedicaci-
on, que justifique un mendre parièr a un an a 
jornada complèta en prètzhèts de volentariat 
o eth temps proporcionau en cas de jornada 
redusida.

b2) Certificat a on figure eth numèro d’iden-
tificacion fiscau dera entitat legaument consti-
tuïda, es activitats realizades e eth temps de 
dedicacion, que justifiquen un mendre parièr a 
un an de jornada complèta en entraïnament o 
direccion d’equips esportius o d’autes activitats 
restacades (prètzhèts complementaris coma es 
competicions, planificacion e programacion) 
o eth temps proporcionau en cas de jornada 
redusida.

b3) Documentacion acreditativa dera 
condicion d’esportista de naut nivèu o naut 
rendement (certificat originau o fotocòpia 
compulsada).

Pr’amor d’açò,

Demani:
Demorar exemptat/ada der encastre scien-

tificotecnologic dera espròva d’accès de grad 
miei des ensenhaments d’espòrts.

(Poblacion), (dia) de (mes) de (an).
(Signatura)
Direccion Generau d’Ensenhaments 
Professionaus, Artistics e Especializadi
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

(08.128.079)

ORDRE EDU/219/2008, de 7 de maig, per 
la qual s’aproven les bases reguladores i es 
convoca el Concurs d’Oratòria en diverses 
llengües per al curs 2007-2008.

Un dels objectius de les polítiques edu-
catives europees per al segle XXI és que tot 
l’alumnat assoleixi competència comunicativa 
en diverses llengües i sensibilitat personal vers 
la diversitat cultural i lingüística.

Per tal de valorar l’aprenentatge de les llen-
gües i el seu ús en contextos de convivència i 
bona ciutadania, la Unió Europea es proposa 
estimular accions que acompanyin l’alumnat 
cap a l’assoliment d’un nivell de comunicació 
bàsic que li permeti entendre’s en diverses 
llengües estrangeres, a més del coneixement 
de les llengües oficials del territori.

El Departament d’Educació, en el curs 2007-
2008, vol contribuir a l’Any Internacional de les 
Llengües i del Diàleg Intercultural amb un impuls 
a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les diverses llengües en l’ensenyament de 
règim general, dins i fora de l’horari escolar, 
mitjançant accions d’immersió, integració i 
aprenentatge comunicatiu, en un marc d’inno-
vació amb la incorporació de les tecnologies 
de la informació i la comunicació.

Per tant, aquesta nova versió del Concurs 
d’Oratòria vol potenciar la competència oral 
en diverses llengües entre els estudiants de 
Catalunya, mitjançant l’expressió oral en pú-
blic i la filmació de presentacions per ajudar 
a desenvolupar estratègies de comunicació 
efectives i útils en el món complex i globalitzat 
d’avui dia. Aquestes llengües poden ser tant 
les oficials i les curriculars, com les llengües 
d’origen de la immigració, realitzades en ac-
tivitats complementàries.

Per tot això, d’acord amb la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, 
i amb el capítol IX del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a 
proposta de la Direcció General d’Innovació,

Ordeno:

Article 1
Aprovar les bases generals que han de regir 

les diferents convocatòries anuals del Concurs 
d’Oratòria en diverses llengües, que consten 
a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
Obrir convocatòria pública del Concurs 

d’Oratòria en diverses llengües, adreçat als 
centres educatius i a l’alumnat de nivell no 
universitari de Catalunya, corresponent al curs 
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2007-2008, que es regeix per les bases gene-
rals que consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
3.1 Destinar per al Concurs d’Oratòria en 

diverses llengües els imports següents:
a) Per als centres educatius: un import 

total màxim de 47.000,00 euros, despesa que 
anirà a càrrec de la posició pressupostària 
D/483000100/4230, del centre gestor EN07, 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2008.

b) Per a l’alumnat: un import total màxim 
de 29.520,00 euros, desglossat de la manera 
següents:

Per als alumnes d’educació primària, 
7.440,00 euros, amb càrrec a la partida 
D/226130800/4240, del centre gestor EN07, 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2008.

Per als alumnes d’educació secundària 
obligatòria i postobligatòria, 22.080,00 euros, 
amb càrrec a la partida D/480000100/4250, 
del centre gestor EN07, del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

3.2 El desglossament dels premis és el 
següent:

Es podran seleccionar fins a un total de 
16 treballs, entre guanyadors i finalistes, 
d’educació primària (cicle superior), i fins a 
un total de 16 treballs, entre guanyadors i 
finalistes, d’educació secundària obligatòria i 
postobligatòria (batxillerat i cicles formatius), 
distribuïts de la següent forma:

Fins a un total de 6 premis guanyadors i 
fins a 10 premis finalistes per al cicle superior 
d’educació primària.

Fins a un total de 9 premis guanyadors i fins 
a 7 premis finalistes per a l’educació secundària 
obligatòria i postobligatòria de batxillerat i de 
cicles formatius.

En el cas que un premi d’alguna de les 
categories quedés desert, aquest es podrà 
acumular a les altres categories, a criteri del 
jurat, dins de la mateixa etapa educativa.

3.3 Els premis consistiran en el següent:
a) Per als centres educatius: els premis 

guanyadors rebran 2.000,00 euros cadascun, 
i els premis finalistes rebran 1.000,00 euros 
cadascun.

b) Per a l’alumnat: s’atorgarà un premi a 
cadascun dels guanyadors i finalistes, el qual 
consistirà en places en estades d’immersió a 
Catalunya (educació primària, cicle superior) o 
a l’estranger (educació secundària obligatòria 
i postobligatòria), en llocs i dates determinats 
pel Departament d’Educació, que en cap cas 
no es podran modificar.

Article 4
El termini de presentació de sol·licituds 

s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta 
Ordre al DOGC i finalitzarà el 23 de maig del 
2008.

Article 5
Es delega en el director general d’Innovació la 

facultat per resoldre aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po-
den interposar recurs contenciós administratiu, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 7 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases generals

1. Objecte
El Concurs d’Oratòria en diverses llengües 

té per objecte identificar l’excel·lència en la 
competència de producció oral en llengües, 
seleccionant i premiant cada curs acadèmic 
tant els alumnes com els centres respectius.

2. Requisits dels participants
2.1 Poden participar-hi els centres educa-

tius de titularitat del Departament d’Educació, 
els de titularitat municipal i els centres educatius 
privats concertats, d’educació primària, secun-
dària obligatòria i postobligatòria de Catalunya. 
Els alumnes que presentin els centres educatius 
privats hauran d’estar cursant nivells concertats 
amb el Departament d’Educació.

2.2 Cada centre podrà presentar única-
ment un/a alumne/a per cada etapa educativa 
i la seva participació serà individual.

L’alumnat d’educació primària ha d’estar 
cursant el cicle superior.

L’alumnat d’educació secundària obligatòria 
pot estar cursant qualsevol curs.

L’alumnat de batxillerat i cicles formatius 
pot participar en les llengües que cursi en el 
centre o que hagi cursat en els dos cursos 
inmediatament anteriors.

2.3 No podrà participar en la convocatòria 
l’alumnat guanyador o finalista del Concurs 
d’Oratòria de la modalitat Orator d’edicions 
anteriors.

3. Categories del premi
S’estableixen tres categories dins el Concurs 

d’Oratòria en diverses llengües:
Categoria a: discurs en català, castellà i 

una llengua estrangera curricular que es cursi 
en el centre.

Categoria b: discurs en català i en dues 
llengües estrangeres curriculars que es cursin 
en el centre.

Categoria c: discurs en català, en una llengua 
estrangera curricular que es cursi en el centre, i 
en una llengua familiar o d’origen que es dugui 
a terme al centre en horari extraescolar.

L’alumnat guanyador i finalista es premi-
arà en funció del nivell educatiu que estigui 
cursant.

4. Informació a Internet i presentació de 
sol·licituds

4.1 La informació sobre la convocatòria i 

la sol·licitud d’inscripció estaran disponibles a 
l’adreça electrònica http://www.xtec.cat/pap i 
al Sistema d’Atenció al Ciutadà. La publicació 
a Internet de tota la informació sobre la con-
vocatòria i la seva resolució, no tindrà efectes 
pel que fa als còmputs de terminis.

4.2 Els centres educatius que desitgin 
concursar hauran de presentar una única 
sol·licitud per etapa educativa, adreçades al 
Servei de Llengües (Via Augusta, 202, planta 
2ª, 08021 Barcelona).

4.3 La sol·licitud, juntament amb l’enre-
gistrament, es pot presentar a la seu cen-
tral del Departament d’Educació, als seus 
serveis territorials o a qualsevol dels llocs 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. En el cas que s’opti per 
presentar la sol·licitud en una oficina de correus, 
es farà en sobre obert perquè sigui datada i 
segellada pel personal de correus abans de 
ser certificada.

4.4 El termini de presentació de sol·licituds 
es determinarà en cada convocatòria anual.

5. Característiques dels treballs
Els discursos han de ser originals i elaborats 

pels participants, i exposaran temes diferents 
per a cada llengua utilitzada.

5.2 El tema de participació s’inscriurà 
preferentment en els aspectes socioculturals 
segons el nivell educatiu.

Així, la temàtica i la durada de cada inter-
venció individual serà la següent:

Educació primària (cicle superior): festes po-
pulars, costums, formes de vida, hàbits saluda-
bles, tradicions, records biogràfics i llegendes 
d’arreu del món. La durada de la intervenció 
serà de 2 minuts per a cada llengua.

Educació secundària obligatòria: els costums 
de l’adolescència, els interessos compartits i 
la problemàtica dels joves, les inquietuds de 
futur i les propostes per a fer un món millor. 
La durada de la intervenció serà de 3 minuts 
per a cada llengua.

Educació secundària postobligatòria (batxi-
llerat i cicles formatius): temes relacionats amb 
l’actualitat. La durada de la intervenció serà de 
4 minuts per a cada llengua.

5.3 L’exposició de l’alumnat s’enregistrarà 
en un fitxer audiovisual, i es lliurarà en suport 
DVD, format AVI, WMV o MOV, amb l’autorit-
zació prèvia paterna o dels tutors legals, i es 
lliurarà un enregistrament per cada alumne/a 
participant. Serà imprescindible identificar els 
enregistraments, fent-hi constar: nom i etapa 
educativa de l’alumne/a i nom, localitat i codi 
del centre educatiu.

6. Procés de selecció dels treballs pre-
miats

6.1 El jurat que ha de seleccionar els 
treballs premiats estarà constituït per:

Quatre persones de la Direcció General 
d’Innovació, designades pel director general 
d’Innovació, una de les quals actuarà com a 
president/a i una altra com a secretari/ària.

Un màxim de quatre representants d’insti-
tucions culturals dels països de les llengües 
estrangeres que s’imparteixen a l’ensenyament 
reglat (alemany, anglès, francès i italià), desig-
nats pel director general d’Innovació.

6.2 Per a la preselecció de l’alumnat premi-
at, el jurat podrà disposar de l’assessorament 
de professorat dels diversos nivells educatius, 
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el qual actuarà sempre amb subjecció als 
criteris establerts en aquestes bases i amb la 
supervisió del jurat.

6.3 La selecció dels treballs guanyadors 
i finalistes es valorarà fins a un màxim de 
100 punts segons els criteris i la puntuació 
següent:

El nivell de competència lingüística en l’ex-
posició, fins a 25 punts.

La creativitat i l’originalitat en el tractament 
del tema, fins a 25 punts.

El domini de recursos expressius i comuni-
catius, fins a 25 punts.

La dificultat del tema, l’enfocament i la co-
herència del missatge, fins a 25 punts.

6.4 El veredicte del jurat serà inapel-
lable.

6.5 Els membres del jurat, així com el 
professorat assessor, estan afectats per les 
causes d’abstenció i recusació que preve-
uen 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.

6.6 La participació en la convocatòria 
implica l’acceptació de les seves bases.

7. Resolució de la convocatòria i lliurament 
de premis

7.1 La resolució del concurs d’oratòria en 
diverses llengües es farà pública a l’adreça 
electrònica http://www.xtec.cat/pap.

7.2 L’acte públic de lliurament dels premis 
es durà a terme en el lloc i la data que serà 
comunicat en el seu moment als centres que 
tinguin treballs seleccionats.

7.3 Els centres premiats es comprometen 
a acompanyar a l’alumnat guanyador i finalista 
a l’acte de lliurament de premis.

7.4 El Departament d’Educació farà efecti-
va la dotació econòmica dels premis al compte 
bancari en què els centres educatius reben 
les aportacions econòmiques habituals del 
Departament. Els centres hauran de justificar 
en el termini de l’any en curs, les despeses 
realitzades amb aquesta dotació econòmica, 
que s’haurà de destinar a l’impuls de l’oralitat 
en les diverses llengües.

8. Retorn de la documentació
Tots els enregistraments presentats al con-

curs seran destruïts si no hi ha sol·licitud de 
devolució en un termini màxim de sis mesos 
per tal que siguin lliurats a l’alumnat que ha 
participat en la convocatòria.

9. Difusió dels treballs
El Departament d’Educació podrà difondre 

els treballs guardonats en qualsevol format.

10. Informació
Els beneficiaris del Concurs d’Oratòria 

estaran obligats a facilitar tota la informació 
requerida per la Intervenció General de la 
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres 
òrgans competents.

(08.127.095)

RESOLUCIÓ EDU/1423/2008, de 8 de maig, 
per la qual s’obre convocatòria pública per a 
la concessió dels Premis Catalunya d’Edu-
cació, de reconeixement social a mestres, 
professores, professors, centres educatius i 
institucions impulsores de l’escola catalana, 
corresponents a l’any 2008.

Mitjançant el Decret 247/2001, de 12 de 
setembre (DOGC núm. 3481, de 27.9.2001), es 
van crear els Premis Catalunya d’Educació, de 
reconeixement social a mestres, professores, 
professors, centres educatius i institucions 
impulsores de l’escola catalana. D’acord amb 
l’article 2 del Decret esmentat, la convocatòria 
dels premis s’ha de fer pública mitjançant 
resolució del conseller d’Educació.

D’altra banda, mitjançant l’Ordre de 18 
d’octubre de 2001 (DOGC núm. 3502, de 
29.10.2001), s’han establert els requisits legals 
per a la concessió dels premis esmentats.

Per tot això, d’acord amb la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, 
i el capítol IX del Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
i a proposta de la Direcció General d’Atenció 
a la Comunitat Educativa,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria pública per a la con-
cessió dels Premis Catalunya d’Educació, de 
reconeixement social a mestres, professores, 
professors, centres educatius i institucions 
impulsores de l’escola catalana, corresponents 
a l’any 2008.

—2 Aquesta convocatòria es regeix pel 
Decret 247/2001, de 12 de setembre, de 
creació dels Premis Catalunya d’Educació, i 
per les bases que conté l’Ordre de 18 d’oc-
tubre de 2001, per la qual s’estableixen els 
requisits legals per a la concessió dels Premis 
Catalunya d’Educació, modificada per l’Ordre 
ENS/6/2003, de 2 de gener, i per l’Ordre 
EDU/529/2006, de 9 de novembre.

—3 D’acord amb l’Ordre de 18 d’octubre de 
2001, abans esmentada, es podrà concedir 
un premi en cadascuna de les tres categories 
següents:

a) Premi Marta Mata: mestres, professores o 
professors que per la seva trajectòria personal 
i professional han excel·lit en l’exercici de la 
seva tasca docent.

b) Centres educatius que imparteixen 
ensenyaments de règim general o especial 
degudament autoritzats pel Departament 
d’Educació i que han dut a terme experiències 
reeixides d’innovació pedagògica.

c) Institucions que han contribuït al procés 
de construcció d’una escola catalana de 
qualitat al servei de la societat catalana i que 
s’han distingit per la defensa de l’educació i 
els seus valors.

—4 Poden presentar propostes de conces-
sió dels premis les persones, les entitats i les 
institucions que consten a l’article 2 de l’Ordre 
de 18 d’octubre de 2001.

—5 Les propostes de concessió dels premis 
es podran presentar durant un termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i fins l’11 de juliol de 
2008, mitjançant una comunicació adreçada al 
conseller d’Educació, en la qual s’hauran de fer 
constar les dades d’identificació de la persona, 
del centre educatiu o de la institució proposada 

per a l’obtenció del premi, i els mèrits acreditats 
que en justifiquin la concessió.

—6 Els premis es concediran per un import 
total màxim de 42.000,00 euros, amb càrrec 
a la posició pressupostària D/483000100/4240 
del centre gestor EN04 del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008

—7 D’acord amb l’article 3 del Decret 
247/2001, de 12 de setembre, els premis 
consistiran en un diploma acreditatiu i en el lliu-
rament de les quantitats següents: 12.000,00 
euros en les categories a) i b), i 6.000,00 
euros en la categoria c). Així mateix, es podrà 
concedir un premi, amb caràcter extraordinari, 
per l’excepcionalitat de la personalitat, del 
centre educatiu o de la institució, dotat amb 
la quantitat que correspongui a la categoria 
del premi extraordinari atorgat, és a dir, fins a 
un màxim de 12.000,00 euros.

—8 El veredicte del jurat serà inapel·lable, i 
es donarà a conèixer en el decurs d’un acte 
solemne.

—9 La concessió del premi requerirà la 
conformitat de la persona, del centre educatiu 
o de la institució premiada.

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

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

Barcelona, 8 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.129.042)

RESOLUCIÓ EDU/1424/2008, de 25 d’abril, 
per la qual es designa la composició de la 
Mesa de representació sindical dels diferents 
sectors de professionals de l’ensenyament 
públic i privat, encarregada d’analitzar i ela-
borar propostes en matèria de funció docent 
a l’avantprojecte de la Llei d’educació de 
Catalunya.

El Departament d’Educació va presentar 
públicament el 17 de novembre de 2007 el 
document “Bases per a la Llei d’educació 
de Catalunya. Una llei de país”, en el qual es 
recullen les grans línies que han de desenvo-
lupar-se a la llei, per tal d’obrir un procés de 
debat. Abans de l’elaboració de l’articulat de 
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l’avantprojecte de la llei, aquestes bases han 
estat debatudes en el si del Consell Escolar 
de Catalunya, màxim òrgan de participació de 
la Comunitat Educativa a Catalunya.

En la reunió de la Comissió de seguiment 
del Pacte Nacional per a l’Educació de 3 de 
març de 2008, el Departament d’Educació va 
oferir la possibilitat de constituir una Mesa de 
representació sindical dels diferents sectors 
de professionals de l’ensenyament públic 
i privat, encarregada d’analitzar i elaborar 
propostes referides a l’avantprojecte de 
la Llei d’educació de Catalunya, des dels 
diferents àmbits de personal, tant el perso-
nal funcionari i laboral destinat als centres 
públics com el professorat dels centres 
privats concertats.

L’anàlisi i elaboració de propostes en 
l’esmentada Mesa de representació sindical 
pública i privada es faran sense prejudici 
de les competències de negociació que 
la legislació vigent atribueix als òrgans de 
representació sindical en les respectives 
meses de negociació com són la Mesa 
Sectorial del Personal Docent no universi-
tari, el Comitè intercentres i les meses de 
la negociació dels Convenis Col·lectius de 
l’ensenyament privat.

Per tal de fer possible el major consens i 
facilitar la participació dels representants sin-
dicals durant la tramitació de l’avantprojecte 
de Llei d’educació,

Resolc:

—1 Constituir la Mesa de representació 
sindical dels diferents sectors de professionals 
de l’ensenyament públic i privat.

—2 La finalitat de la Mesa és analitzar i ela-
borar propostes en matèria de funció docent 
referides a l’avantprojecte de la Llei d’educació 
de Catalunya, durant el període previ a l’apro-
vació de l’avantprojecte de llei pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya.

—3 La Mesa estarà constituïda per tres 
representants del Departament d’Educació i 
per tretze representants de les organitzacions 
sindicals que formen part de la Mesa Sectorial, 
del Comitè Intercentres de personal laboral del 
Departament d’Educació i amb representació 
en els centres privats concertats, amb la dis-
tribució següent:

Per part del Departament d’Educació:
Sr. Jaume Gibert Mombrú.
Sr. Rafael Gisbert Sempere.
Sr. Alberto del Pozo Ortiz.
Per part de les organitzacions sindicals :
FE CCOO: 3 membres.
FETE-UGT: 3 membres.
USTEC.STEs: 3 membres.
USOC: 2 membres.
ASPEPC.SPS: 1 membre.
FERC: 1 membre.

Barcelona, 25 d’abril de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.126.051)

RESOLUCIÓ EDU/1430/2008, de 29 d’abril, 
per la qual se suprimeixen i es creen deter-
minades zones escolars rurals a la comarca 
del Baix Empordà.

La continua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització, aconsellen ade-
quar les estructures educatives a la canviant 
realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conveni-
ent la supressió i la creació de determinades 
zones escolars rurals a la comarca del Baix 
Empordà.

Vistos els informes de la Inspecció d’Educa-
ció i els acords dels consells escolars dels col-
legis d’educació infantil i primària que integren 
aquestes zones escolars rurals i segons amb 
el que s’estableix a l’article 49 del Reglament 
orgànic dels centres docents públics que im-
parteixen educació infantil i primària, aprovat 
pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC 
núm. 2218, de 14.6.1996).

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

Resolc:

Article 1
Suprimir les zones escolars rurals que tot 

seguit es detallen:
ZER Empordanet, amb codi 17007491, 

de La Pera.
ZER Les Gavarres, amb codi 17007543, 

Corçà.

Article 2
Crear la zona escolar rural Empordanet 

- Gavarres, amb codi 17009473, amb seu 
al col·legi d’educació infantil i primària Les 
Gavarres, amb codi 7001024, ubicat al c. 
Raval, 8, de Cruïlles (Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní l’Heura).

Aquesta zona escolar rural la integren els col-
legis d’educació infantil i primària següents:

CEIP Les Gavarres, amb codi 17001024, 
de Cruïlles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
l’Heura).

CEIP Pedra Blanca, amb codi 17002715, 
de La Pera.

CEIP La Pedra Dreta, amb codi 17003631,de 
Sant Sadurní de l’Heura (Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní l’Heura).

CEIP l’Estany, amb codi 17003941, 
d’Ullastret.

Article 3
Els afectes acadèmics i administratius són 

des de l’1 de setembre de 2008.

Article 4
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre 

de centres docents

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 29 d’abril de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.114.112)

RESOLUCIÓ EDU/1431/2008, de 29 d’abril, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Jeroni de Moragas, de Santpedor.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Jeroni de 
Moragas, de Santpedor, en petició d’autorit-
zació de modificació de la capacitat, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig d’educació; el Reial decret 1004/1991, 
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixin ense-
nyaments de règim general no universitaris; el 
Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre 
l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, 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 Jeroni de 
Moragas, de Santpedor, codi 08036305, per 
modificació de la capacitat, en els termes 
següents:

Capacitat que s’amplia:
Educació especial: de 13 a 19 unitats i de 

104 a 152 llocs escolars.
Aquesta autorització té efectes des de l’inici 

del curs 2007-2008.

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

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

Barcelona, 29 d’abril de 2008
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p. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 
7.6.1999)

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

ANNEX

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

Autorització d’obertura:
Educació especial: 19 unitats amb capacitat 

per a 152 llocs escolars.

(08.114.102)

RESOLUCIÓ EDU/1432/2008, de 8 de maig, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a diversos col·legis d’educació 
infantil i primària.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels 
òrgans de govern corresponents de diversos 
col·legis d’educació infantil i primària per atri-
buir-los una nova denominació específica, es 
van instruir els expedients corresponents.

Havent-se comprovat als expedients esmen-
tats que els centres compleixen els requisits 
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret 
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament orgànic dels centres docents 
públics que imparteixen educació infantil i 
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir als col·legis d’educació infantil i 
primària que figuren a l’annex d’aquesta Re-
solució les denominacions específiques que 
s’hi detallen.

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

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

Barcelona, 8 de maig de 2008

p. D. (Resolució EDU/2/2008, de 2.1.2008, 
DOGC núm. 5040, de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Unitat de població: Olesa de Montserrat.
Codi de centre: 08063734.
Adreça: Antiga Carretera de Martorell, s/n.
Denominació específica actual: CEIP d’Olesa 
de Montserrat.
Nova denominació específica: CEIP Puig-
ventós.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
A TARRAGONA

Comarca: Tarragonès.
Municipi: Tarragona.
Unitat de població: Tarragona.
Codi de centre: 43011169.
Adreça: c. Camí de l’Oliva, 3.
Denominació específica actual:  
CEIP Tarragona III.
Nova denominació específica:  
CEIP Olga Xirinacs.

(08.126.060)

RESOLUCIÓ EDU/1433/2008, de 8 de maig, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un institut d’educació secundària 
de Salou.

D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent de l’institut 
d’educació secundària per atribuir-li una nova 
denominació específica, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat 
que el centre compleix els requisits que exigeix 
l’article 5, de l’annex del Decret 199/1996, de 
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics que 
imparteixen educació secundària i formació 
professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària 
de Salou, amb codi 43010347, ubicat al c. 
Domènech Sugrañes i Gras, s/n, de Salou 
(Tarragonès), la nova denominació específica 
Marta Mata.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 

contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de maig de 2008

p. D. (Resolució EDU/2/2008, de 2.1.2008, 
DOGC núm. 5040, de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.126.063)

ORDRE EDU/228/2008, de 14 de maig, per 
la qual s’estableix el calendari escolar del 
curs 2008-2009 per als centres educatius no 
universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calendari 
escolar que ha de regir per al curs 2008-2009, 
d’acord amb el dictamen del Consell Escolar 
de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de 
consulta i participació amb els representants 
del personal al servei de les administracions 
públiques,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els 

centres educatius no universitaris de Catalunya, 
públics i privats, llevat d’aquells que per la 
seva singularitat tinguin un calendari específic 
autoritzat.

Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres educatius 

públics i privats no universitaris iniciarà en el 
seu centre les activitats d’organització del curs 
i també les tasques específiques de programa-
ció, avaluació i recuperació el dia 1 de setembre 
de 2008. Les activitats del professorat progra-
mades al centre no acabaran abans del dia 30 
de juny de 2009. Pel que fa al professorat de 
l’ensenyament privat, aquesta prescripció de 
caràcter general s’haurà d’aplicar respectant 
el que disposin el conveni col·lectiu del sector 
i la normativa laboral vigent.

2.2 Des del dia 1 de setembre el professo-
rat dels centres i aules de formació de persones 
adultes realitzarà les activitats d’informació, 
d’acolliment i orientació i, si escau, les avalu-
acions inicials que permetin fer acreditacions i 
elaborar els itineraris formatius i si cal adaptar 
l’organització i programació general del curs, i 
a partir del dia 2 de setembre, les de matricu-
lació. Un cop acabades les activitats docents 
del mes de juny, es realitzaran les activitats 
d’avaluació final, revisió del curs, elaboració 
de la memòria i organització i programació 
de l’oferta formativa per al curs vinent, i les 
activitats d’informació, d’acolliment i orientació, 
d’entrevistes personals i, si escau, avaluacions 
inicials per a la inscripció de nou alumnat.

2.3 Les prescripcions laborals de caràcter 
general que estableix aquesta Ordre s’ajusta-
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ran, per als docents dels centres de formació 
d’adults municipals i privats autoritzats, al que 
disposen el conveni col·lectiu específic del 
sector i la normativa laboral vigent.

Article 3. Calendari
Els centres educatius públics i privats de 

parvulari, d’educació primària, d’educació 
especial, d’ensenyaments secundaris, pro-
fessionals i de règim especial començaran 
les classes el dia 15 de setembre de 2008, a 
excepció dels cicles formatius de grau superior, 
de les escoles oficials d’idiomes i dels centres 
i aules de formació de persones adultes que 
les començaran el dia 22 de setembre, i tots 
les acabaran el dia 23 de juny de 2009. Els 
centres i cicles formatius de formació profes-
sional específica autoritzats per l’aplicació del 
Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual 
s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores 
de l’oferta dels ensenyaments de formació pro-
fessional específica, ajustaran les dates d’inici i 
d’acabament de les classes al que s’estableix 
en les corresponents autoritzacions.

Els directors i les directores dels serveis 
territorials, per circumstàncies concretes 
d’organització d’un centre, podran autoritzar 
l’endarreriment de la data de començament del 
centre, o d’alguna etapa o règim en particular. 
En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de 
causes de força major, l’inici del curs d’aquests 
ensenyaments no superi la data límit del 22 
de setembre.

Així mateix els directors i les directores dels 
serveis territorials podran autoritzar calendaris 
específics per als ensenyaments de règim 
especial d’esports.

La preparació del curs i l’aprovació d’horaris 
s’hauran d’haver efectuat en els dies anteriors 
a la data d’inici de les classes.

Els centres podran programar un inici de 
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari 
diferent del previst amb caràcter general amb 
l’autorització prèvia del director o de la directora 
dels serveis territorials segons el procediment 
previst a l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

Les activitats d’avaluació dels alumnes i 
de les alumnes del segon curs del batxillerat 
es programaran a cada centre segons les 
necessitats derivades de la seva inscripció al 
procediment d’accés als estudis universitaris. 
En tot cas els processos d’avaluació acabaran 
el 29 de maig pel segon curs de batxillerat i la 
programació de l’acabament del curs ha de 
ser supervisada per la Inspeccio d’Educació. 
Els centres oferiran activitats lectives d’apro-
fundiment i consolidació a tot l’alumnat fins 
al 23 de juny, i les orientarà d’acord amb les 
seves opcions posteriors.

Article 4. Horari a l’educació infantil i pri-
mària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments 
reglats de parvulari i d’educació primària, inclòs 
el d’educació especial, de tots els centres edu-
catius de Catalunya, públics i privats, l’horari 
escolar es desenvoluparà entre les 8.30 i les 
18 hores. En qualsevol cas es faran un total 
de 5 hores lectives, de les quals 3 o 3,5 seran 
al matí, i 1,5 o 2 a la tarda.

4.2 Amb caràcter general, als centres 
públics i concertats de segon cicle d’educa-
ció infantil i primària, inclosos els d’educació 
especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12 hores i 
de 15 a 17 hores.

4.3 Per als alumnes d’educació primària, 
els centres públics de titularitat del Departa-
ment d’Educació afegiran a aquest horari una 
sisena hora d’ampliació de l’horari escolar per 
a desenvolupar, prioritàriament, habilitats que 
afavoreixen l’assoliment de les competències 
bàsiques, segons l’Acord de Govern aprovat 
en data 14 de març de 2006, i es respectarà 
el seu caràcter transversal i no restringit a una 
àrea curricular específica.

Durant el curs 2008-2009 aquesta mesura 
s’aplicarà als centres públics del Departament 
d’Educació de municipis capital de comarca, 
als municipis de més de 5.000 habitants i a 
totes les escoles completes de la resta de 
municipis.

Atenent circumstàncies tècniques o ne-
cessitats específiques, es podrà autoritzar 
l’ajornament de l’aplicació de la mesura al 
curs 2009-2010 quan en un determinat cen-
tre concorrin raons objectives que ho facin 
aconsellable. Així mateix els centres de nova 
creació, els quals tenen un nombre d’unitats 
d’educació primària inferior al 50% d’unitats 
totals del centre, poden sol·licitar l’ajornament 
de l’aplicació de la mesura.

Els centres hauran de sol·licitar l’autorització 
d’aquestes excepcions, no més tard del dia 
30 de maig de 2008, al director o directora 
dels serveis territorials corresponents. Aquesta 
sol·licitud requereix l’informe positiu de la 
Inspecció educativa i l’acord mínim de tres 
quartes parts dels membres assistents del 
consell escolar del centre.

Amb caràcter general es respectarà un mar-
ge mínim de dues hores i mitja de descans al 
migdia per a l’alumnat, que podrà reduir-se a 
dues hores sempre que es continuï assegurant 
el bon funcionament del menjador escolar i la 
coordinació del professorat. Els centres públics 
d’altres titularitats s’ajustaran al que estableixin 
els convenis signats entre el Departament 
d’Educació i la titularitat.

Tenint en compte la necessària col·laboració 
que ha d’existir entre l’Administració local i el 
Departament d’Educació, els serveis territorials 
d’Educació, d’acord amb els ajuntaments, 
convocaran les direccions dels centres públics 
que implementin la sisena hora per consensuar 
l’horari més adient que convé que adoptin tots 
els centres públics del mateix municipi.

4.4 L’aprovació de l’horari escolar per part 
del consell escolar haurà de comptar amb el vot 
favorable d’un mínim de tres quartes parts dels 
membres assistents del consell escolar.

En cas que l’acord del consell escolar no 
assoleixi el vot favorable mínim de tres quartes 
parts dels membres assistents cal que, des 
dels serveis territorials, es facin les gestions 
necessàries per afavorir aquest acord. En 
cas que no s’assoleixi, la direcció del centre 
de segon cicle d’educació infantil i primària 
ho comunicarà al/a la director/a dels serveis 
territorials com a màxim el dia 30 de maig, 
per tal que pugui resoldre tenint en compte, 
sempre que sigui possible, l’acord majoritari 
dels centres del municipi o en últim terme 
afegir la sisena hora a l’horari lectiu establert 
a l’article 4.2, prioritàriament de 9 a 13 hores 
i de 15 a 17 hores.

4.5 La concreció d’un horari diferent dels 
establerts amb caràcter general ha de comptar 
amb l’acord del consell escolar del centre 
i l’autorització, a petició de la direcció del 
centre, dels corresponents serveis territorials 

del Departament d’Educació. La importància 
de les decisions sobre l’horari comporta que 
en el si dels consells escolars s’hagi d’assolir 
el consens. En tot cas, si això no és possible, 
només podran plantejar-se als serveis territori-
als les propostes que comptin amb l’aprovació 
mínima de les tres quartes parts dels membres 
assistents del consell.

La direcció del centre públic o la titularitat 
del centre concertat adreçarà als serveis 
territorials la sol·licitud raonada d’autorització 
de l’horari, juntament amb una certificació de 
l’acord del consell escolar. La sol·licitud s’ha 
de presentar als serveis territorials al més tard 
el 30 de maig. Els serveis territorials resoldran 
les sol·licituds dels centres com a màxim el 
dia 10 de juny. Per a l’autorització de l’horari 
del centre, els serveis territorials tindran en 
compte la situació global dels centres de la 
zona, els acords manifestats pels ajuntaments 
i, quan escaigui, la seva coherència per a una 
òptima prestació dels serveis escolars de 
transport i menjador.

No caldrà que els centres que mantinguin el 
mateix horari que fou degudament autoritzat 
pels serveis territorials el curs anterior sol·licitin 
nova autorització; serà suficient la comunicació 
als serveis territorials de la ratificació de l’acord 
del consell escolar del centre de la proposta 
d’horari, acompanyada de la certificació cor-
responent d’aquest acord.

Contra la resolució del director o de la di-
rectora dels serveis territorials els titulars dels 
centres educatius privats podran interposar un 
recurs d’alçada en el termini d’un mes davant 
la directora general d’Atenció a la Comunitat 
Educativa.

4.6 Els serveis territorials poden autoritzar 
la realització de jornada intensiva de quatre 
hores de classe en horari matinal el dia 19 
de desembre de 2008 i els dies que els 
centres sol·licitin, a partir del 8 de juny de 
2009, sempre que es mantingui l’horari total 
de dedicació del professorat i es compensi la 
diferència d’hores d’atenció a l’alumnat al llarg 
del curs escolar.

Els centres que desitgin acollir-se a la jornada 
intensiva de classe en horari matinal hauran 
de formular la petició als serveis territorials 
d’acord amb els terminis i el procediment que 
estableixi l’article 4.5 d’aquesta disposició, i 
adjuntar-hi la distribució horària per a l’alumnat 
i el professorat del període d’horari matinal i 
dels períodes de compensació

Article 5. Horari a l’educació secundària
Als centres d’ensenyament secundari les 

classes s’organitzaran en sessions de matí i 
tarda. En l’educació secundària obligatòria la 
concreció de l’horari individual i la programació 
d’activitats generals de centre (reunions de 
professorat, esports, etc.) no podran com-
portar més de dues tardes lliures setmanals 
per a cada alumne o alumna. El batxillerat 
podrà organitzar-se en jornada intensiva. La 
formació professional específica s’organitzarà 
en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar 
la formació de l’alumnat en centres de treball 
i l’accés de les persones treballadores. Els 
ensenyaments de règim especial d’esports 
es podran organitzar en sessions de matí i 
tarda, en horari intensiu de matí o tarda, o en 
altres horaris que prèviament hagi autoritzat el 
director o la directora dels serveis territorials 
corresponents.



Full de disposicions i actes administratius

5794

Article 6. Horari als centres i aules de formació 
de persones adultes

6.1 Les activitats docents/lectives als 
centres i aules de formació de persones 
adultes s’organitzaran en sessions de matí, 
tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós 
inclosos.

6.2 L’activitat de cada grup, dins l’orga-
nització setmanal, s’ha de programar en la 
mateixa franja horària.

6.3 El consell de centre dels centres de 
formació de persones adultes, o el claustre de 
professorat en el cas de les aules, aprovarà 
l’horari i l’organització del centre a l’inici de 
curs i, si es produeixen modificacions, a l’inici 
de cada trimestre.

Article 7. Vacances i dies festius
7.1 Durant el curs escolar 2008-2009 

tindran la consideració de període de vacan-
ces escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2008 al 7 de 
gener de 2009, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 6 d’abril al 13 d’abril 
de 2009, ambdós inclosos.

7.2 Així mateix, tindran la consideració de 
dies festius els que figuren com a tals a l’Ordre 
TRE/197/2007, de 28 de maig (DOGC núm. 
4907, de 19.6.2007) que són, a més dels dos 
de festa local i dels inclosos en períodes de 
vacances, els següents:

Per a l’any 2008:
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve).
Per a l’any 2009:
Els que determini la disposició corresponent 

del Departament de Treball.
7.3 En el marc d’aquest calendari escolar, 

cada centre docent podrà establir tres dies 
festius no consecutius, de lliure disposició, 
que no podran coincidir amb els d’inici i final 
de les classes, i s’hauran de preveure en la 
programació general del centre. Els consells 
escolars municipals, un cop fixats els calendaris 
de festivitats locals, nacionals i estatals, selecci-
onaran els dies que convindria que adoptessin 
tots els centres del mateix municipi.

Article 8. Transport
En el marc del que disposa aquesta Ordre, 

els horaris dels centres amb alumnat usuari de 
transport escolar s’establiran de manera que 
s’ajustin amb els del servei de transport.

Els centres educatius amb servei de trans-
port escolar comunicaran als serveis territorials 
la proposta de l’horari escolar per al curs se-
güent al més tard el dia 30 de maig, d’acord 
amb l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

El director o la directora dels serveis ter-
ritorials determinarà, amb l’audiència prèvia 
dels consells comarcals, l’horari dels centres 
educatius amb alumnat usuari del servei de 
transport escolar, a fi de garantir l’ajustament 
dels horaris dels vehicles amb els dels centres, 
optimitzar el transport i aconseguir el nombre 
mínim de rutes, el nombre màxim d’ocupació 
de places per vehicle i la coincidència horària 
per poblacions de residència de l’alumnat de 
les diferents etapes educatives.

Article 9. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del ca-

lendari escolar, com pot ser la motivada per 
la coincidència d’adversitats climàtiques amb 
espais docents provisionals i poc adequats 
a les adversitats esmentades, o de l’horari 
respecte al previst amb caràcter general en 
aquesta Ordre s’haurà de sol·licitar als serveis 
territorials.

Als centres públics i privats concertats 
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord amb 
el procediment establert a l’article 4.5.

Contra la resolució del director o de la di-
rectora dels serveis territorials, els titulars dels 
centres educatius privats podran interposar 
recurs d’alçada, en el termini d’un mes, davant 
directora general d’Atenció a la Comunitat 
Educativa.

Article 10. Aprovació i publicitat
El calendari previst en aquesta disposició 

amb totes les concrecions autoritzades, així 
com l’horari marc setmanal (amb distinció de 
les activitats reglades i les activitats extraes-
colars i complementàries) l’haurà d’aprovar 
el consell escolar abans del dia 10 de juny 
de 2008, i serà comunicat per la direcció del 
centre públic o la titularitat del centre con-
certat al director o a la directora dels serveis 
territorials corresponents no més tard del dia 
16 de juny de 2008. En el mateix termini el 
calendari s’exposarà en el tauler d’anuncis del 
centre, on haurà de romandre exposat durant 
tot el curs escolar.

És responsabilitat de la direcció del centre 
públic o de la titularitat del centre privat el 
compliment d’aquesta Ordre i correspon a la 
Inspecció d’Educació la supervisió i el control 
de la seva aplicació.

Barcelona, 14 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.135.088)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de subministrament (exp. 
2016/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministraments
c) Número d’expedient: 2016/08

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament 

de material escolar i educatiu amb destinació a 
centres educatius públics de Catalunya (7 lots): 
lot 1: mobiliari; lot 2 conjunt eines; lot 3: audio-
visuals; lot 4: material esportiu; lot 5 laboratori 
biologia/geologia; lot 6 laboratori física/química 
i lot 7: mobiliari escolar general.

b) Termini d’execució: 45 dies a partir de 
la data de signatura del contracte o 45 dies 
a partir de la comunicació de l’adjudicació 
en cas que aquesta sigui igual o inferior a 
12.020,24 euros.

—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: 903.366,00 euros, IVA inclòs: 

lot 1: 305.921,00 euros IVA inclòs; lot 2: 
18.364,00 euros IVA inclòs; lot 3: 75.110,00 
euros IVA inclòs; lot 4: 207.088,00 euros IVA 
inclòs; lot 5: 36.248,00 euros IVA inclòs; lot 6: 
19.273,00 euros IVA inclòs i lot 7: 241.362,00 
euros IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: El 2% del pressupost tipus 

de licitació dels materials als quals es licita. 
D’acord amb l’article 35.1 del TRLCAP, queden 
dispensades de constituir garantia provisional 
les empreses que el total del pressupost tipus 
de licitació dels materials als quals licita sigui 
inferior a 238.960,00 euros, IVA inclòs.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

—6 Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica: Clàusula 8.1.2.c del 

plec de clàusules administratives particulars. 
Declaració relativa a la xifra de negocis global 
anual de l’empresa en el curs dels últims 3 
exercicis, amb el mínim anual equivalent al 
doble de l’import al qual es liciti.

Solvència tècnica: Clàusula 8.1.2.c del 
plec de clàusules administratives particulars. 
Relació dels principals subministraments que 
tinguin relació amb l’objecte del contracte, 
realitzats per l’empresa durant els darrers 
tres exercicis, indicant el seu import, dates 
i beneficiaris públics o privats. Descripció 
de l’equip tècnic, material i instal·lacions de 
què disposa l’empresa per a la realització 
del contracte

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 50 punts.
c) Característiques tècniques i funcionals: 

fins a 40 punts.
d) Millores tècniques: fins a 10 punts

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 93.400.69.00
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: 2 de juny de 

2008. En al cas que la publicació de l’anunci 
al DOGC o al BOE sigui posterior al 16 de 
maig de 2008, el termini per a presentar 
la documentació quedarà automàticament 
prorrogat fins que s’hagin complert 15 dies 
naturals a partir del dia següent al de l’última 
publicació. Si l’últim dia del termini coincidís 
en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al 
proper dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 8 del plec de clàusules 
administratives particulars

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

General (de dilluns a dijous de 09.00 h. a 18.00 
h i divendres de 09.00 h a 14.00 h)
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Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 
d’aquest anunci.

Les proposicions també es podran tra-
metre 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, tele-
grama o a l’adreça del 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: 9 de juny de 2008.
e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci: l’import de l’anunci 
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

—12 Presentació de mostres: Es presentarà 
mostra de tots els materials tret d’aquells 
que se sol·liciten 5 o menys unitats. Dels 
materials que no sigui necessària la presen-

tació de mostres, caldrà presentar un catàleg 
àmpliament documentat, amb especificació 
concreta del model que s’oferta i perfectament 
identificable.

—13 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 
28 d’abril de 2008.

Barcelona, 13 de maig de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.134.151)
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