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RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2017, 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 2016-2017 
 
La Resolució d’aquesta Direcció General, de 28 de febrer de 2017, de convocatòria de 
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’ha completat en el curs 
acadèmic 2016-2017, 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 per un president o 
presidenta i diversos vocals, un dels quals farà les funcions de secretari. S’hi preveu, 
així mateix, la possibilitat que l’Administració educativa francesa designi observadors. 
En cap cas els membres del tribunal no podran avaluar els seus alumnes. 
 
S’especifica, així mateix, 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 
2016-2017:  
 

- Presidenta: Sra. M. Teresa Pujol Comajoan. 
- Secretària: Sra. Montserrat Xufré Pascual. 
- Vocals referents de seu: Sra. Maria Àngels Rodríguez Gutiérrez (CEB), Sra. 

Catalina Riembau Serra (ST a Girona), Josep Serentill Rubio (ST a Lleida) i Sr. 
Salvador Pérez Tarragó (ST a Tarragona). 

- Vocals:  
- Sr. Carles Artés Salas. 
- Sr. Michel Barrio González. 
- Sra. Gemma Belluda Ventura. 
- Sra. Ànnia Bosch Casabó. 
- Sra. Laurence Brault. 
- Sra. Lise Brunel. 
- Sr. Patrick Cerrato Alonso. 
- Sra. Aurora Expósito Aránega. 
- Sra. Hélène Fabre. 
- Sr. Joan Guix Huguet. 
- Sra. Hélène Isabelle Le Mauff Malary. 
- Sra. Amandine Lejeuné. 
- Sra. Fabianne Medan Valley. 
- Sr. Josep Otero Planella. 
- Sr. Manuel Pérez Browne. 
- Sra. Sandra Pla Garzón. 
- Sr. Jean-Bastien Urfels. 
- Sr. Lluís Virós Pujolà. 
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2. Nomenar, en qualitat de suplents, les persones següents:   
 

- Presidenta: Sra. Maria Àngels Rodríguez Gutiérrez. 
- Secretària: Sra. Fanny Jacquot. 
- Vocals: 
- Sra. Esther Blanco Ribot. 
- Sra. Marie Bonada Font. 
- Sra. Florence Brun. 
- Sra. Maria Josep Casajuana Viciana. 
- Sra. Esther Ciudad Amores. 
- Sra. Sacra Comorera García. 
- Sra. Ivette Freixa Matalonga. 
- Sra. Mireia Fusté Castejón. 
- Sra. María José García Ruiz. 
- Sr. Patrici Larousse Brizzi. 
- Sra. Alícia Manchado Herrera. 
- Sra. Esther Mellinas Teixidó. 
- Sr. Orland Mena Casals. 
- Sra. Maria Dolors de Mora Pérez. 
- Sra. Carme Muñoz Gascó. 
- Sr. Ramon Valdivia Fernández. 
- Sra. Montserrat Vila Ricart. 
 
 

3. Nomenar la Sra. Laura Gabernet Foix, la Sra. Mar Pérez Castro, la Sra. Carme 
Tinoco Moreno, el Sr. Vicenç Llorca Berrocal i el Sr. Xavier Yáñez Such per donar 
suport tècnic a les tasques del tribunal. 
 
4. Aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis de cada seu on es realitzarà la 
prova externa i al Portal de centres públics (http://educacio.gencat.cat/portaldecentre) i 
al Portal de centres d’altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/gestiocentre). 
 
5. Els membres del tribunal estan subjectes a les causes d’abstenció i recusació que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament 
en el termini d'un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, d’acord amb 
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 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar-ne els interessos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Llobet Bach 
Directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
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