
 
 

 
RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2015, per la qual es nom enen els membres del 
tribunal avaluador de la prova externa per a l’obte nció del títol de baccalauréat  
(batxibac) corresponent al curs 2014-2015 
 
 
La resolució de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, de 
17 de març de 2015, per la qual es convoca la prova externa per a l’obtenció del títol de 
baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i 
baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2014-2015, estableix que el 
nomenament dels membres del tribunal avaluador, així com dels corresponents 
suplents, es realitzarà mitjançant una resolució específica.  
 
També s’hi estableix que el tribunal avaluador estarà integrat almenys per tres 
membres: un president o presidenta i dos vocals, un dels quals farà les funcions de 
secretari/ària. S’hi preveu, així mateix, la possibilitat que l’Administració educativa 
francesa designi alguns observadors. En cap cas els membres del tribunal no podran 
avaluar els seus propis alumnes. 
 
A més, s’especifica que es nomenarà personal tècnic del Departament d’Ensenyament 
per donar suport tècnic a les tasques del tribunal. 
 
Per tot això,  
 
Resolc:  
 
1. Nomenar les persones que tot seguit s’indiquen per formar part del tribunal de la 
prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat (batxibac) corresponent al curs 
2014-2015:  
 

- Presidenta: Sra. M. Teresa Pujol Comajoan, inspectora. 
- Vocal 1 i secretària del tribunal: Sra. Anna Soler Ballús. 
- Vocal 2: Sra. Sandrine Doucinet Casol. 
- Vocal 3: Sr. Antonio Francisco Arias Fuentes.  
- Vocal 4: Sr. Sr. Jean-Bastien Urfels. 
- Vocal 5: Sr. Julio Almendariz Echarri. 
- Vocal 6: Sra. Montserrat Xufré Pascual. 
- Vocal 7: Sra. Marie Bonada Font. 
- Vocal 8: Sr. Michel Barrio González. 
- Vocal 9: Sr. Patrick Cerrato Alonso. 
- Vocal 10: Sra. Lise Brunel. 

 
 
2. Nomenar, en qualitat de suplents, les persones següents:   
 

- President: Sr. Jaume Pallarols Rusca, inspector. 
- Vocal 1 i secretari del tribunal: Sr. Sergi Matarín López. 
- Vocal 2: Sr. Lluís Virós Pujolà. 
- Vocal 3: Sra. Graziella Berto Poza.  
- Vocal 4: Sra. Esther Blanco Ribot. 
- Vocal 5: Sra. Laura Aumatell Bartrina. 
- Vocal 6: Sra. Maria José Casajuana Viciana. 
- Vocal 7: Sr. Javier Sánchez Martínez. 
- Vocal 8: Sra. Hélène Fabre. 
- Vocal 9: Sra. Carme Perucho Escales. 
- Vocal 10: Sr. Ramon Valdivia Fernández. 
 



 
 

 
 

3. Nomenar el Sr. Xavier Yáñez Such per donar suport tècnic a les tasques del tribunal. 
 
4. Aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis del centre on es realitzarà la 
prova externa (Institut Moisès Broggi de Barcelona), al portal de centres públics 
(http://educacio.gencat.cat/portaldecentre) i al portal de centres d’altres titularitats 
(http://educacio.gencat.cat/gestiocentre). 
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que 
disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
Barcelona, 10 d’abril de 2015 
 
 
 
 
 
Teresa Pijoan i Balcells 
 
Directora general d’Educació Secundària  
Obligatòria i Batxillerat 
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