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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
INICIAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL PER LA QUAL ES FA 
PÚBLICA LA RELACIÓ DE CENTRES QUE HAN PARTICIPAT EN EL 
PROGRAMA D’INNOVACIÓ “CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I PROVES TÈCNIQUES DE LES OLIMPIADES D’FP SKILLS, EN 
ELCURS 2016-2017. 
 
L’apartat 3 de l’annex 1 de la Resolució ENS/2481/2016, de 27 d’octubre, per la qual 
es crea el Programa Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves 
tècniques de les olimpíades d’FP Skills (DOGC núm. 7243, de 9 de novembre de 
2016), estableix que la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial du a terme la convocatòria de les competicions i 
la coordinació general de les diferents modalitats i els centres designats són els 
responsables de la seva organització i desenvolupament. 
 
Per tant, 
 
Resolc: 
 
1. Donar publicitat dels centres educatius que han participat en l’organització dels 
campionats convocats durant el curs 2016-2017 a l’annex. 
 
2. El procediment de certificació d’aquestes activitats d’innovació a les persones que 
han participat en el programa durant el curs 2016-2017 es realitza d’acord amb 
l’establert al punt 5 de l’annex 1 de la Resolució ENS/2481/2016, de 27 d’octubre, de 
creació del programa i a la Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, per la 
qual es fa pública la relació de programes d’innovació impulsats pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
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 els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director general  
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Annex  
 
Centres educatius organitzadors del campionat de Catalunya de la Formació 
Professional durant els curs 2016-2017 
 
Campionat: Programació d’aplicacions informàtiques 
Codi centre: 43002594 
Denominació: Institut Baix Camp 
Població: Reus 
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