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RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza el canvi de titularitat i de
denominació de la llar d’infants Babygar, del
Prat de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament en petició
d’autorització de canvi de titularitat i de de-
nominació de la llar d’infants Babygar, del
Prat de Llobregat, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, i el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenya-
ments de règim general no universitaris,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titularitat de la
llar d’infants Babygar, del Prat de Llobregat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar el canvi de denominació de
la l lar  d’ infants Babygar,  del  Prat de
Llobregat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
12 anys comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, modificat pel Reial decret 173/
1998, de 16 de febrer.

—4 L’autorització d’aquest canvi de titu-
laritat tindrà efectes a partir del primer dia
del mes següent al de la data de publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

—5 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant el director general de Centres Do-
cents o davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Sant Feliu de Llobregat, 3 de gener de 2000

P.D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
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Núm. de codi: 08049014.
Denominació: Babygar.
Adreça: av. Gallart i Mones, 24.
Titular: Milagros Hidalgo Guerrero.
NIF: 74.623.509-D.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Llar d’infants Vailets Prat,
SCP, amb NIF G-61879524.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passar a ser Vailets.
Composició del centre

Autoritzat com a llar d’infants amb una
capacitat màxima de 39 alumnes.

(99.355.076)

ORDRE de 12 de gener de 2000, de con-
vocatòria per a la concessió d’ajuts corres-
ponents a les accions descentralitzades
Comenius 1, Lingua B, Lingua C i Lingua E
programa Sòcrates de la Unió Europea.

El programa Sòcrates és el programa de
la Unió Europea per a la cooperació trans-
nacional en l’àmbit de l’educació i troba el
seu fonament jurídic als articles 126 i 127
del Tractat de la Unió Europea, segons els
quals la Unió Europea contribuirà al desen-
volupament d’una educació de qualitat mit-
jançant un seguit d’accions que es porta-
ran a terme en estreta col·laboració amb els
estats membres.

El programa Sòcrates va ser aprovat per
la Decisió 819/95/CE, del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 14 de març de 1995
(DOCE del 20.4.1995) i és aplicable als 15
estats membres de la Unió Europea, així
com a Islàndia, Liechtenstein i Noruega, en
el marc de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu. També s’aplicarà a tots aquells
països associats d’Europa Central i Orien-
tal i Xipre que, en el moment de sol·licitar
els ajuts, hagin signat el corresponent acord
de cooperació. Està destinat a contribuir al
desenvolupament d’un ensenyament i una
formació de qualitat i d’un espai europeu
obert de cooperació en matèria d’ensenya-
ment.

Als efectes de continuïtat del programa,
s’ha acordat aplicar el programa Sòcrates II
en dues etapes consecutives: a) Etapa I:
durant l’any 2000 les accions del programa
es regiran per pautes similars a les aplica-
bles a Sòcrates I. B) Etapa II: pel que fa a
Sòcrates II també preveu un nombre de mo-
dificacions més substancials respecte a
Sòcrates I, que necessitarà un període de
preparació més llarg, amb la finalitat d’in-
formar a tots els participants potencials i
d’establir les estructures  administratives
precises, tant en l’àmbit comunitari com en
els Estats membres. Aquesta segona etapa
d’aplicació de Sòcrates II entrarà en vigor
l’any 2001.

La Comissió Europea fa anualment, al DO-
CE, l’anunci públic dels ajuts concedits en
el marc del programa Sòcrates. La Guia del
Candidat, publicada així mateix per la Co-
missió Europea, conté la informació sobre
els procediments de sol·licitud, la data límit
de presentació de sol·licituds i els criteris
que hauran de ser considerats durant el

procés de selecció. La Comissió mateixa hi
estableix una distinció entre criteris d’elegi-
bilitat i criteris i prioritats de selecció per a
percebre l’ajut.

En les accions descentralitzades, els es-
tats membres podran aplicar els criteris ad-
dicionals que s’adaptin a les necessitats del
seu país.

Per garantir la coordinació, l’organització
i la gestió financera del programa, es va
crear dins l’àmbit estatal espanyol l’Agèn-
cia Nacional Sòcrates, a la qual li corres-
pon, en nom de la Comissió Europea, con-
cedir suport financer mitjançant ajuts al
professorat i als centres que hagin estat
seleccionats per les diferents comunitats
autònomes. Igualment, l’Ordre de 30 de
desembre de 1996 (BOE núm. 9,  de
10.1.1997) estableix les normes generals a
què han de cenyir-se les convocatòries es-
pecífiques d’ajuts de les accions descen-
tralitzades del programa Sòcrates de la Unió
Europea.

D’acord amb això, a proposta de la Di-
recció General de Promoció Educativa i de
la Direcció General d’Ordenació Educativa,

Ordeno:

CAPÍTOL 1. Criteris generals

Article 1. Convocatòria
S’obre la convocatòria per a la concessió

d’ajuts corresponents a les següents acci-
ons descentralitzades del programa Sò-
crates de la Unió Europea a Catalunya per
a l’any 2000: Comenius 1, Associacions
multilaterals entre centres escolars basades
en un projecte educatiu europeu; Lingua B,
Formació contínua en el camp de l’ensenya-
ment de les llengües estrangeres; Lingua C,
Ajudanties per a futur professorat d’idiomes,
i Lingua E, Projectes educatius conjunts per
a l’aprenentatge de llengües.

Article 2. Presentació de les sol·licituds
Els models de sol·licitud són a disposició

dels interessats a la seu central del Depar-
tament d’Ensenyament, a les delegacions
territorials i a la web: www.xtec.es/ofieurop.

Les sol·licituds es poden presentar al De-
partament d’Ensenyament i a les delegaci-
ons territorials o per qualsevol dels mitjans
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 la sol·licitud sigui data-
da i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

Article 3. Selecció de les sol·licituds
Per a cada acció es nomenarà una co-

missió de selecció que verificarà que les
sol·licituds rebudes s’ajustin a les caracte-
rístiques concretes de cada tipus d’ajut i
avaluarà els projectes en funció dels criteris
establerts a la Guia del Candidat del pro-
grama Sòcrates.

Amb antelació suf ic ient, a ls taulers
d’anuncis del Departament d’Ensenyament

i de les delegacions territorials, es farà pú-
blica la llista dels membres de cadascuna
de les comissions de selecció als efectes
que disposen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Article 4. Resolució de la convocatòria
Al Departament d’Ensenyament i a les de-

legacions territorials, es faran públiques les
llistes provisionals de la concessió dels ajuts.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional, davant la comissió de selecció,
durant un termini de deu dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis dels llocs esmentats.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució de la
direcció general competent en què s’aprovi
la llista definitiva de seleccionats, suplents
i exclosos, la qual es farà pública al DOGC.

Contra la resolució definitiva dels selec-
cionats, suplents i exclosos, que posarà fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Article 5. Justificació i cobrament de l’ajut
5.1 La resolució definitiva de seleccio-

nats es notificarà a l’Agència Nacional
Sòcrates. L’Agència Nacional Sòcrates re-
alitzarà el pagament dels ajuts directament
als beneficiaris, d’acord amb l’Ordre de 30
de desembre de 1996 (BOE núm. 9, de
10.1.1997).

5.2 Els beneficiaris de l’ajut estaran
obligats a:

a) Enviar a la direcció general correspo-
nent, segons l’acció de què es tracti, la
memòria per a cadascun dels programes en
les dates que s’estableixin.

b) Comunicar l’obtenció d’ajuts per a la
mateixa finalitat d’altres departaments o
d’altres administracions o ens públics,
d’acord amb el que disposa l’article 95 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de finan-
ces públiques de Catalunya.

c) Sotmetre’s a les actuacions de control
financer que corresponguin i a les de com-
provació que puguin efectuar el Departa-
ment d’Ensenyament, l’Agència Nacional
Sòcrates i la Comissió Europea.
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d) Justificar la correcta inversió de l’ajut
rebut mitjançant la presentació de la docu-
mentació sol·licitada.

5.3 La manca de justificació de l’ajut
percebut comportarà el reintegrament a
l’Agència Nacional Sòcrates de la quantitat
no justificada, així com els interessos de
demora, sens perjudici de les responsabili-
tats administratives en què es pugui incór-
rer, d’acord amb els articles 81 i 82 de la
vigent Llei general pressupostària i la nor-
mativa comunitària.

Article 6. Recuperació de documentació
Publicades les resolucions definitives i fi-

nalitzats els terminis per a la interposició de
recursos, les persones interessades o les
autoritzades podran retirar la documenta-
ció acreditativa dels mèrits al·legats al De-
partament d’Ensenyament, fins a tres me-
sos després de la data de l’esmentada
publicació.

Article 7. Es delega en la directora gene-
ral de Promoció Educativa la competència
de resoldre les convocatòries corresponents
a les accions Comenius 1, Lingua C i Lin-
gua E.

Es delega en el director general d’Orde-
nació Educativa la competència de resoldre
la convocatòria corresponent a l’acció Lin-
gua B.

CAPÍTOL 2. Comenius 1, Associacions
multilaterals entre centres escolars
basades en un projecte educatiu europeu

Article 8. Objecte
El programa Sòcrates, dedicat a l’ense-

nyament escolar, inclou l’acció Comenius 1,
l’objecte primer de la qual és promoure la
dimensió europea de l’educació impulsant
la cooperació entre centres d’ensenyament
de la Unió Europea que, al voltant d’un
projecte educatiu europeu (PEE), contribu-
eixi a millorar el coneixement de les cultu-
res i els idiomes dels diversos països de la
Unió Europea.

Les associacions de centres escolars que
desenvolupin un PEE seran d’almenys tres
països, dels quals un tindrà la responsabi-
litat de coordinar el projecte i la resta seran
associats.

El projecte educatiu europeu haurà d’es-
tar integrat en la programació anual del
centre, i haurà de tenir el suport dels seus
òrgans de govern: equip directiu, claustre i
consell escolar.

Pel seu caràcter multidisciplinari, un PEE
s’haurà de portar a terme en equip i haurà
de contribuir a desenvolupar la igualtat
d’oportunitats entre els alumnes per raons
de sexe, necessitats i/o capacitats educa-
tives especials.

Al desenvolupament d’un PEE, es preve-
uen trobades del professorat. Així mateix, i
sempre que siguin incloses en el pla de tre-
ball, es poden sol·licitar ajuts per a la rea-
lització de visites d’estudi destinades a
l’equip directiu del centre i intercanvis de
professorat. De la mateixa manera, es pre-
veu la realització de visites preparatòries,
que es realitzen abans de la presentació del
projecte i que tenen com a objecte el dis-

seny i la concreció dels PEE que es porta-
ran a terme en els centres implicats.

Per les trobades de professorat, les visi-
tes preparatòries i les visites d’estudi cal que
el director del centre concedeixi un encàrrec
de serveis a l’interessat, d’acord amb el que
es disposa a les instruccions d’organització
i funcionament dels centres docents públics
per al curs escolar 99-2000 publicades en el
full de disposicions i actes administratius del
Departament d’Ensenyament.

Pel que fa als intercanvis de professo-
rat, tots aquells professors a qui se’ls con-
cedeixi una beca d’intercanvi han de sol·-
licitar obligatòriament a la directora general
de recursos humans corresponent la con-
cessió d’una llicència d’estudis retribuïda.
Aquesta sol·licitud cal presentar-la a la de-
legació territorial corresponent i s’hi ha
d’adjuntar el document justificatiu de la
beca concedida.

Article 9. Quantia dels ajuts
Els ajuts que concedeix la Comissió Eu-

ropea, a través de l’Agència Nacional
Sòcrates, per a les visites preparatòries i per
a les visites d’estudi oscil·len entre 500 i
1.500 ecus per persona, depenent del país
de destinació. Per a la realització d’un pro-
jecte educatiu europeu, 3.000 ecus per any
al centre coordinador i 2.000 ecus per any
a cada centre associat. La durada màxima
del projecte serà de tres anys, prèvia ava-
luació anual.

Article 10. Requisits dels centres partici-
pants

Podran sol·licitar aquests ajuts els cen-
tres que imparteixin els ensenyaments se-
güents:

a) Ensenyaments establerts per la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu:

De règim general: educació infantil, edu-
cació primària, educació secundària, batxi-
llerat i formació professional.

De règim especial: ensenyaments artís-
tics.

b)  Curs d’orientació universitària, forma-
ció professional reglada, arts aplicades,
oficis artístics i ceràmica, educació d’adults,
art dramàtic i dansa, música i turisme.

Article 11. Documentació
11.1 Els centres coordinadors han de

presentar:
a) Formulari, per triplicat, que és al De-

partament d’Ensenyament , a les delegaci-
ons territorials i a la web:www.xtec.es/ofi-
europ.

b) Aprovació del projecte pel consell es-
colar segons el model que s’inclou a l’an-
nex 1 d’aquesta Ordre.

c) Carta de compromís dels altres cen-
tres escolars membres de l’associació se-
gons el model que s’inclou a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

d) Certificat del director del centre on s’in-
diqui el professorat implicat en el projecte,
així com les matèries o àrees que impartei-
xen, segons el model que s’inclou a l’annex
3 d’aquesta Ordre.

11.2 Els centres associats han de pre-
sentar:

a) Formulari, per triplicat, que és al De-
partament d’Ensenyament i a les delegaci-
ons territorials i a la web: www.xtec.es/ofi-
europ.

b) Còpia del projecte presentat pel cen-
tre coordinador.

c) Documents c) i e) de l’apartat anterior.

Article 12. Termini de presentació de les
sol·licituds

12.1 El termini d’entrega de les sol-
licituds per a la presentació de projectes fi-
nalitza l’ 1 de març del 2000.

12.2 Les sol·licituds per a les visites pre-
paratòries i intercanvis hauran de presen-
tar-se tres mesos abans de l’inici de l’acti-
vitat.

Article 13. Selecció de projectes i comis-
sió seleccionadora

13.1 Els projectes educatius europeus
es valoraran en funció dels criteris següents:

Professorat, àrees implicades i interdisci-
plinarietat: fins a 2 punts.

Claredat en els objectius i en els resultats
esperats: fins a 1 punt.

Caràcter innovador: fins a 1 punt.
Pla de treball: fins a 2 punts.
Instruments d’avaluació: fins a 1 punt.
Estratègies per a la difusió: fins a 1 punt.
Incidència del projecte en l’atenció a la

millora de l’èxit escolar de l’alumnat amb
necessitats educatives i socials: fins a 1
punt.

13.2 Pel que fa a les visites preparatò-
ries, les visites d’estudi i l’intercanvi de pro-
fessorat, se seleccionaran els candidats
segons la viabilitat pressupostària i prèvia
valoració per al desenvolupament del pro-
jecte.

13.3 Per portar a terme la valoració dels
projectes educatius europeus a què es fa
referència a l’apartat 1 d’aquest article, la
directora general de Promoció Educativa
nomenarà una comissió integrada pels se-
güents membres:

Presidenta: la directora de l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica amb la Unió
Europea.

Vocals: un promotor Comenius de cada
delegació territorial i dos representants de
l’Oficina de Cooperació Educativa i Cientí-
fica amb la Unió Europea.

Secretari: un representant de l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica amb la
Unió Europea.

13.4 La selecció de les visites prepara-
tòries, visites d’estudi i intercanvi de pro-
fessors serà realitzada per l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica amb la Unió
Europea.

Article 14. Avaluació i formació
L’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-

entífica amb la Unió Europea avaluarà el des-
envolupament i la continuïtat del projecte, i
podrà sol·licitar els informes que consideri
oportuns.

Prèvia avaluació, al professorat que hagi
desenvolupat el PEE li serà acreditat fins a
un total de 50 hores d’innovació per curs
escolar.
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CAPÍTOL 3. Lingua B, Formació
contínua en el camp de l’ensenyament de
les llengües estrangeres

Article 15. Objecte
15.1 L’objecte de l’acció Lingua B és la

concessió d’ajuts a professors i altres pro-
fessionals per participar en activitats de
formació permanent en altres estats mem-
bres de la Unió Europea, destinats a afavo-
rir i millorar l’ensenyament de les llengües
estrangeres.

15.2 Els ajuts s’assignaran per contri-
buir a les despeses d’ensenyament, viatge
i estada ocasionades per l’assistència a l’ac-
tivitat de formació. La quantia dels ajuts, fins
un màxim de 1.500 euros per beneficiari, es
fixarà individualment tenint en compte el
tipus d’activitat de formació, la durada, les
despeses d’inscripció i el lloc de celebra-
ció. El nombre d’ajuts dependrà de la quan-
titat assignada a Catalunya per a aquesta
acció, d’acord amb la fórmula de distribu-
ció territorial prevista en l’Ordre ministerial
de 30 de desembre de 1996 (BOE núm. 9,
de 10.1.1997).

Article 16. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds
per aquesta acció finalitzarà l’1 de març del
2000.

Article 17. Característiques de les activi-
tats

17.1 Les llengües incloses a l’acció Lin-
gua B són: l’alemany, l’anglès, el búlgar, el
danès, l’eslovac, l’eslovè, el finès, el fran-
cès, el grec modern, l’hongarès, l’irlandès
(gaèlic), l’islandès, l’italià, el letó, el lituà, el
luxemburguès, el neerlandès, el noruec, el
polonès, el portuguès, el romanès, el suec
i el txec, ensenyades com a llengua estran-
gera.

17.2 L’activitat de formació tindrà com
a finalitat principal el perfeccionament de
l’activitat docent i formativa del sol·licitant.

17.3 L’activitat de formació haurà de
tenir una durada igual o superior a dues
setmanes i 40 hores lectives.

17.4 En cap cas la concessió d’un ajut
d’acord amb aquesta Ordre significarà la con-
cessió automàtica d’un permís quan l’activi-
tat es dugui a terme fora del període de
vacances.

Article 18. Destinataris
18.1 Poden sol·licitar aquestes beques:
18.1.1 Els mestres, el professorat d’en-

senyaments secundaris i el d’escola oficial
d’idiomes que en el moment de presentar
la seva sol·licitud compleixi alguna de les
condicions següents:

a) Que tingui com a activitat regular la do-
cència d’una o més llengües de l’acció Lin-
gua B esmentades a l’article 17 en centres
docents públics o privats d’acord amb la
normativa en vigor.

b) Que, havent tingut com a activitat re-
gular l’ensenyament d’una o més llengües
de les incloses a l’acció Lingua B i estant
en situació d’excedència, tingui previst re-
incorporar-se al seu lloc de treball com a
docent de llengües estrangeres el curs
2000-01

c) Que participi en el programa de reci-
clatge de llengües estrangeres del Depar-
tament d’Ensenyament: cursos d’anglès
descentralitzats, reserva de places d’esco-
la oficial d’idiomes o cursos d’especialitza-
ció en llengües estrangeres.

d) Que imparteixi alguna de les llengües
clàssiques.

e) Que imparteixi la seva matèria en la
llengua estrangera per a la qual sol·licita l’ac-
tivitat de formació.

18.1.2 Els inspectors i inspectores d’en-
senyament de l’àmbit de llengües estrange-
res.

18.1.3 Els funcionaris docents destinats
a unitats orgàniques del Departament d’En-
senyament que tinguin relació amb l’ense-
nyament de les llengües estrangeres.

18.1.4 Els professors que imparteixen
formació inicial de llengües estrangeres al
professorat d’aquest àmbit.

18.1.5 Els futurs professors de llengües
estrangeres que tinguin la titulació corres-
ponent i compleixin els requisits legals per
poder exercir la docència que corresponguin
a cada cas.

18.2 Les persones sol·licitants han de
tenir com a mínim tres anys d’experiència
en la docència de llengües estrangeres,
comptant el curs 1999-00 com a any com-
plet, llevat del professorat citat en els punts
1.1.c), 1.1.d) i 1.1.e) d’aquest article, el qual
haurà d’acreditar un mínim de tres anys de
docència en centres docents públics o pri-
vats.

18.3 Les persones sol·licitants que ja
hagin gaudit d’una beca de l’acció B, o
d’una beca d’una administració educativa
per a una estada a l’estranger, durant els
cursos 1996-97, 1997-98 i 1998-99, no
podran presentar una nova sol·licitud.

Article 19. Prioritats
Tindran prioritat:
a) Les persones sol·licitants que realitzin

una activitat de formació que contribueixi a
diversificar l’oferta de llengües estrangeres,
i a l’ensenyament de les llengües menys
emprades i ensenyades de l’acció Lingua
B, entenent que ho són totes llevat de l’an-
glès.

b) Les persones sol·licitants que estiguin
participant durant el curs 1999-00 en un
programa de cooperació europea (PCE) en
el marc de l’acció Lingua A.

c) Les persones sol·licitants que realitzin
una activitat de formació relacionada amb
l’ús de noves tecnologies o de l’educació a
distància.

d) Les persones sol·licitants que realitzin
una activitat de formació dirigida a l’ense-
nyament de persones desafavorides i que
necessitin d’un suport especial per a l’apre-
nentatge de les llengües estrangeres.

e) Les persones sol·licitants que fomen-
tin l’ensenyament mitjançant mètodes inno-
vadors, com l’aprenentatge precoç de llen-
gües, l’ensenyament a través d’una llengua
estrangera (educació bilingüe) o la compren-
sió mútua.

Article 20. Sol·licituds i documentació
20.1 A la sol·licitud, que s’haurà de lliu-

rar per duplicat, han de fer constar:
a) Les dades personals i professionals.

b) Les dades identificatives del curs per
al qual se sol·licita la beca.

c) Els mèrits acadèmics i professionals re-
lacionats amb la llengua, segons el barem
específic d’aquesta acció Lingua.

20.2 A la sol·licitud cal adjuntar la do-
cumentació següent:

a) En el cas dels sol·licitants que hi par-
ticipin emparant-se en l’article 18.1.1.a), cer-
tificat del director o la directora del centre
de destinació on es faci constar la llengua
inclosa a l’acció Lingua B que el sol·licitant
imparteix actualment.

b) En el cas dels sol·licitants que hi par-
ticipin emparant-se en l’article 18.1.1.b), de-
claració jurada o promesa d’incorporar-se
al centre docent al curs 2000-01.

c) En el cas dels sol·licitants que hi par-
ticipin emparant-se en l’article 18.1.1.c), fo-
tocòpia compulsada del resguard de matrí-
cula del curs en el qual estigui inscrit o
documentació equivalent.

d) En el cas dels sol·licitants que hi par-
ticipin emparant-se en l’article 18.1.1.d),
certificat de la direcció del centre on consti
la llengua clàssica que imparteix.

e) En el cas dels sol·licitants que hi par-
ticipin emparant-se en l’article 18.1.1.e), cer-
tificat de la direcció del centre on consti la
matèria que imparteix en una llengua estran-
gera i quina és aquesta llengua.

f) En el cas dels sol·licitants que hi par-
ticipin emparant-se en l’article 18.1.4, do-
cumentació que acrediti la seva situació com
a professor que imparteix formació inicial de
llengües estrangeres al professorat d’aquest
àmbit.

g) El requisit de l’article 18.2 es justifica-
rà de la següent manera:

Els tres anys d’experiència en la docèn-
cia de llengües estrangeres, amb la matei-
xa documentació que acrediti els mèrits
docents de l’apartat 1.1 del barem especí-
fic d’aquesta acció, que es detalla a l’arti-
cle 24 d’aquesta Ordre.

Els tres anys d’antiguitat com a docent:
certificat/s del/s director/s que indiquin els
anys escolars en què ha exercit.

h) Declaració jurada o promesa de no ha-
ver gaudit, en els tres darrers cursos ante-
riors a la publicació d’aquesta Ordre, d’una
beca de l’acció Lingua B, ni d’una beca
d’una administració educativa per a una
estada a l’estranger.

i) Acreditació dels mèrits acadèmics i pro-
fessionals relacionats amb la llengua, que
seran justificats mitjançant els documents
que s’indiquen al barem específic d’aques-
ta acció, que es detalla en l’article 24
d’aquesta Ordre.

j) Relació numerada, datada i signada de
la documentació presentada, seguint l’ordre
del barem específic d’aquesta acció, que es
detalla en l’article 24 d’aquesta Ordre.

20.3 No es tindran en compte, ni seran
valorats, els mèrits al·legats i no justificats
degudament en el moment de presentar la
sol·licitud, ni els que s’al·leguin o es justifi-
quin fora del termini de presentació.

Article 21. Selecció de les sol·licituds
21.1 La selecció dels participants es farà

d’acord amb el barem específic d’aquesta
acció i les prioritats de l’article 19. Per al
professorat que sol·liciti l’ajut emparant-se
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en els punts 1.1.c), 1.1.d) i 1.1.e) de l’arti-
cle 18, els barems s’adaptaran a l’àrea o
assignatura que imparteixi.

21.2 En cas d’empat entre sol·licitants,
la preferència vindrà donada pels següents
criteris:

a) Major puntuació en l’apartat 1 del ba-
rem específic d’aquesta acció.

b) Major puntuació en l’apartat 2 del ba-
rem específic d’aquesta acció.

c) Major puntuació en l’apartat 4 del ba-
rem específic d’aquesta acció.

21.3 La selecció dels participants la farà
una comissió nomenada pel director gene-
ral d’Ordenació Educativa i constituïda a
aquest efecte, que estarà formada pels
membres següents:

El subdirector general de Formació Per-
manent, o la persona en qui delegui, que
actuarà com a president.

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, o la persona en qui
delegui.

El cap del Servei d’Execució i Avaluació
de Programes de la Subdirecció General de
Formació Permanent, o la persona en qui
delegui.

Un tècnic de la Direcció General d’Orde-
nació Educativa, que actuarà com a secre-
tari.

Article 22. Signatura del contracte
Un cop publicada la llista provisional, i

estimades o desestimades les reclamaci-
ons a què es refereix l’article 4 d’aquesta
Ordre, els candidats seleccionats hauran de
trametre a l’Agència Nacional Sòcrates un
contracte, que prèviament aquest organis-
me els haurà tramès, degudament signat.
Així mateix, els candidats seleccionats
hauran de trametre una còpia d’aquest
contracte a la Direcció General d’Ordena-
ció Educativa.

Article 23. Justificació dels ajuts
La persona interessada haurà de trame-

tre els documents següents a la Direcció
General d’Ordenació Educativa en el termi-
ni d’un mes d’ençà de la finalització de l’ac-
tivitat:

a) Informe crític sobre l’activitat realitza-
da.

b) Fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència al curs on s’especifiquin les
dates de realització i el nombre d’hores lec-
tives.

c) Documents originals que justifiquin les
despeses d’inscripció al curs, les despeses
de viatge i les despeses d’estada

Article 24. Barem de mèrits
24.1 Mèrits docents.
24.1.1 Per cada any com a professor de

les llengües incloses a l’article 17 d’aques-
ta Ordre o per cada any de docència en el
cas dels sol·licitants especificats en els
punts 1.1.c), 1.1.d) i 1.1.e) de l’article 18:
0,25 punts per any a partir del quart any,
fins a un màxim de 2 punts. Cal descomp-
tar els tres primers anys, atès que són un
requisit per participar en aquesta acció.

Documentació acreditativa: certificat/s
del/s director/s dels centres que indiquin les
matèries impartides i els cursos escolars en
què s’han impartit.

24.1.2 Possessió de la condició de ca-
tedràtic: 0,20 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament.

24.1.3 Participació en projectes d’inno-
vació o de formació en centres docents
relacionats amb les llengües incloses a l’ac-
ció Lingua B: fins a 0,25 punts per curs
escolar i/o projecte, fins a un màxim de 2
punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats de participació.

24.1.4 Activitats docents que demostrin
la dedicació a l’ensenyament de les llengües
incloses a l’acció Lingua B: participació en
projectes educatius europeus (acció Co-
menius 1), intercanvis, experiències didàc-
tiques o altres activitats reconegudes per les
administracions educatives: fins a 0,50
punts per activitat docent, fins a un màxim
de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats acreditatius.

24.2 Activitats de formació permanent.
24.2.1 Direcció, docència i/o coordina-

ció d’activitats de formació permanent rela-
cionades amb les llengües incloses a l’arti-
cle 17 d’aquesta Ordre i la seva metodolo-
gia que estiguin incloses en el pla de
formació permanent o reconegudes per les
administracions educatives: fins a un mà-
xim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats acreditatius.

24.2.2 Assistència a cursos, seminaris,
grups de treball i altres modalitats de for-
mació permanent relacionades amb les llen-
gües incloses a l’acció Lingua B i la seva
metodologia que estiguin incloses en el pla
de formació permanent o reconegudes per
les administracions educatives: fins a un
màxim de 3 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats d’assistència.

24.3 Mèrits acadèmics.
Títols i diplomes relacionats amb la llen-

gua inclosa a l’acció Lingua B per a la qual
sol·l icita l’ajut, excepte la titulació al·-
legada per ingressar al cos i/o necessària
per exercir al lloc de treball que ocupa: fins
a un màxim de 4 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol o diploma.

24.4 Publicacions.
Publicacions amb ISBN, treballs d’inves-

tigació i altres sobre les llengües incloses a
l’acció Lingua B i el seu ensenyament: fins
a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del sumari i de l’autoria de les
publicacions, si és un material inèdit s’hi
adjuntarà un certificat de l’organisme cor-
responent que n’acrediti l’autoria.

24.5 Altres mèrits
24.5.1 Valoració de la sol·licitud en re-

lació amb les prioritats establertes en aques-
ta acció, les quals es detallen en l’article 19,
fins a un màxim de 2 punts.

Documentació acreditativa: declaració del
sol·licitant on es faci constar en quina de
les prioritats establertes a l’article 19 s’in-
clou l’activitat.

24.5.2 Per no haver gaudit de cap altra
beca Lingua  B o d’una beca del Depar-
tament d’Ensenyament per una estada a
l’estranger: 1 punt.

CAPÍTOL 4. Lingua C, Ajudanties per a
futur professorat d’idiomes

Article 25. Objecte
L’acció Lingua C té el doble objecte, d’una

banda, d’oferir al futur professorat d’idiomes
la possibilitat d’enriquir els seus coneixe-
ments sobre les llengües i cultures d’altres
països europeus i, d’altra banda, d’oferir a
l’alumnat la possibilitat d’establir contacte
amb una persona originària del país de què
està aprenent la llengua.

El futur professorat d’idiomes passarà en
concepte d’ajudanties Lingua un període de
pràctiques en un centre d’acollida en un país
participant distint al seu per un període de
tres a vuit mesos.

Article 26. Quantia dels ajuts
Dins d’aquesta acció s’ofereixen ajuts, a

través de l’Agència Nacional Sòcrates, que
consistiran en el reemborsament de les
despeses de viatge. Així mateix, percebran
les mensualitats corresponents segons el
país de destinació d’acord amb els imports
estimats que per a cada curs s’indiquen a
continuació:
Alemanya: 679 euros.
Àustria: 664 euros.
Bèlgica: 612 euros.
Dinamarca: 758 euros.
Eslovàquia: 390 euros.
Estònia: per determinar.
Finlàndia: 709 euros.
França: 703 euros.
Grècia: 550 euros.
Hongria: 396 euros.
Irlanda: 575 euros.
Islàndia: 618 euros.
Itàlia: 578 euros.
Letònia: per determinar.
Liechtenstein: 736 euros.
Lituània: per determinar.
Luxemburg: 612 euros.
Noruega: 759 euros.
Països Baixos: 635 euros.
Polònia: 372 euros.
Portugal: 500 euros.
Regne Unit: 703 euros.
República Txeca: 402 euros.
Romania: 372 euros.
Suècia: 700 euros.
Xipre: 533 euros.

Article 27. Requisits dels candidats
27.1 Ajudanties per a futurs professors

d’idiomes.
Podran presentar la sol·licitud les perso-

nes que tinguin nacionalitat espanyola, ha-
gin cursat o estiguin cursant els seus estu-
dis en les universitats de Catalunya i
acreditin el compliment dels següents requi-
sits:

a) En el moment de presentar la seva sol-
licitud, han de posseir un títol que els acre-
diti com a professors d’idiomes, o haver
acabat, com a mínim, dos anys d’estudis
d’ensenyament superior que donin accés a
la carrera de professor d’idiomes.

b) No haver treballat com a professor/a
de la llengua corresponent al país per al qual
se sol·licita l’ajudantia.

c) En el moment d’incorporació al centre
on desenvoluparan la seva activitat, han
d’estar en possessió de la qualificació ne-
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cessària per ensenyar una llengua estran-
gera en els centres d’ensenyament recone-
guts o haver acabat, com a mínim, dos anys
d’estudis d’ensenyament superior que do-
nin accés a la carrera de professor d’idio-
mes.

27.2 Sol·licitud d’ajudant de llengües.
Podran sol·licitar un ajudant Lingua els

centres que imparteixin els ensenyaments
següents:

a) Ensenyaments establerts en la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu:

De règim general: educació infantil, edu-
cació primària, educació secundària, batxi-
llerat i formació professional.

De règim especial: ensenyaments artís-
tics.

b) Curs d’orientació universitària, forma-
ció professional reglada, arts aplicades,
oficis artístics i ceràmica, educació d’adults,
art dramàtic i dansa, música, turisme i es-
coles oficials d’idiomes.

Els centres que rebin un ajudant Lingua
hauran d’establir, de mutu acord amb l’aju-
dant de llengua estrangera, un pla de treball
per a tot el període que duri la seva estada,
precisant-hi les tasques que ha de realitzar.
Aquestes tasques es realitzaran en estreta
col·laboració amb un professor/a que actu-
arà de tutor al llarg de l’estada en el centre.
Així mateix, el centre haurà de procurar la
col·laboració necessària per a l’adequada
acomodació dels ajudants Lingua.

Article 28. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds
per a aquests ajuts finalitza el 20 de febrer
de 2000.

Article 29. Documentació
Caldrà presentar la documentació que

s’especifica segons els casos.
29.1 Ajudanties per a futurs professors

de llengües:
1. Documentació acreditativa de la per-

sonalitat del sol·licitant.
2. Certificació acadèmica d’estudis (ori-

ginal o fotocòpia compulsada) on constin
les qualificacions obtingudes.

3. Declaració jurada o promesa de no
haver treballat com a professor de la llen-
gua corresponent.

4. Les persones interessades podran ad-
juntar totes les justificacions de mèrits que
considerin oportunes; només podran ser
valorats els mèrits acreditats documental-
ment.

5. Relació numerada dels documents que
aporta per justificar els mèrits presentats.

29.2 Sol·licitud d’ajudant d’idiomes:
Formulari corresponent a aquesta acció,

que és a la seu central del Departament
d’Ensenyament, a les delegacions territori-
als i a la web: www.xtec.es/ofieurop.

Article 30. Selecció de les sol·licituds i
comissió de selecció

Els candidats seran avaluats considerant
els seus mèrits acadèmics, titulacions i di-
plomes d’idiomes, cursos de formació i per-
feccionament superats, publicacions i inves-
tigacions, etc., sempre que s’acreditin
documentalment.

Es donarà prioritat a les sol·licituds per
als països de llengües menys parlades i
menys difoses.

Per al barem de les sol·licituds, la direc-
tora general de Promoció Educativa nome-
narà una comissió de selecció integrada pels
següents membres:

Presidenta: la directora de l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica amb la Unió
Europea.

Vocals: un representant del Centre de Re-
cursos de Llengües estrangeres i un repre-
sentant de l’Oficina de Cooperació Educa-
tiva i Científica amb la Unió Europea.

Secretari: un representant de l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica amb la
Unió Europea.

CAPÍTOl 5. Lingua E, Projectes
educatius conjunts per a l’aprenentatge
de llengües

Article 31. Objecte
Al programa Sòcrates, l’acció E de Lin-

gua té com a objectiu afavorir la motivació
i la capacitat dels joves per a comunicar-se
amb llengües estrangeres.

Per tal d’assolir aquesta finalitat es pro-
mouen els intercanvis bilaterals o les troba-
des multilaterals de l’alumnat en el marc
d’un projecte educatiu conjunt (PEC) entre
centres escolars de diversos estats mem-
bres de la Unió Europea.

Un PEC és un projecte emprès conjunta-
ment per grups de joves matriculats en ins-
titucions associades en dos països, com a
mínim. El seu element principal no és l’en-
senyament formal de la llengua, sinó l’apre-
nentatge de la llengua com a mitjà de tre-
ball sobre un altre tema educatiu. El PEC
haurà d’estar inclòs en el programa d’estu-
dis i els enfocaments multidisciplinaris se-
ran característiques positives per un PEC.

Els participants treballen junts durant un
període de temps sobre un tema dissenyat
conjuntament relacionat amb la seva edu-
cació i formació, i el projecte haurà d’esta-
blir-se de manera que la comunicació entre
els joves sigui l’element principal. El projec-
te haurà de tenir el suport dels professors
de les assignatures corresponents i de la
direcció dels centres.

Article 32. Característiques dels ajuts
L’acció E de Lingua concedeix ajuts de la

Comissió Europea no superiors al 50% del
cost de l’intercanvi de l’alumnat, llevat de
les circumstàncies especials, i la seva fina-
litat és la de contribuir a les despeses ori-
ginades durant la realització de l’intercanvi.
En el supòsit que es donin algunes de les
circumstàncies especials, com per exemple,
desavantatges produïts per la localització
geogràfica dins l’estat membre, disminuci-
ons dels joves participants, situacions soci-
oeconòmiques especials, projectes que in-
cloguin una de les llengües comunitàries
menys utilitzades i ensenyades, es podran
preveure ajuts que arribin fins al 75% del
cost del projecte.

Els ajuts serviran per cobrir les despeses
de viatge de l’alumnat i el professorat espa-
nyol fins al país d’acollida, les primes d’as-
segurança que hagi de concertar el centre
espanyol, les despeses derivades de l’ela-

boració del projecte i, només en casos ex-
cepcionals, les despeses d’allotjament al
país estranger.

De la mateixa manera es concediran ajuts
per a la realització de visites preparatòries
pel professorat responsable a un centre as-
sociat d’un altre estat membre de la Unió
Europea, amb l’objecte de facilitar els acords
de col·laboració entre els centres i la pre-
paració adequada del projecte. L’ajut mitjà
oscil·larà entre 500 i 1.000 euros per pro-
fessor.

Article 33. Termini de presentació de les
sol·licituds

El termini d’entrega de sol·licituds per a
la presentació de projectes finalitza l’1 de
març del 2000.

Article 34. Requisits dels participants
Podran participar en aquest programa els

centres públics i privats que imparteixin els
següents ensenyaments:

a) Ensenyaments establerts per la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu:

De règim general: educació secundària,
batxillerat i formació professional.

De règim especial: ensenyaments artís-
tics.

b) Curs d’orientació universitària, forma-
ció professional reglada, arts aplicades,
oficis artístics i ceràmica, educació d’adults,
art dramàtic i dansa, música i turisme.

Article 35. Característiques de les activi-
tats

Per a l’elaboració i el desenvolupament
dels projectes educatius, es podran conce-
dir ajuts per a la realització de:

35.1 Visites preparatòries:
a) Es realitzaran en un estat membre

d’aplicació del programa Sòcrates que de-
sitgi establir relacions educatives que por-
tin a l’organització d’un projecte educatiu
conjunt (PEC) i un posterior intercanvi o
trobada de joves que hagi confirmat per
escrit un acord per rebre professorat del
centre català.

b) Els ajuts que es rebin serviran per
cobrir les despeses de viatge, estada, pri-
ma d’assegurança d’accidents i preparació
de materials.

c) La seva durada serà, com a màxim,
de set dies.

35.2 Intercanvis d’alumnes:
a) Els intercanvis hauran de realitzar-se

en període escolar dels centres d’acollida.
b) Tenir el compromís exprés, per escrit,

de les autoritats dels centres associats.
c) S’hauran de basar en la reciprocitat, de

manera que l’alumnat de tots dos centres tin-
gui l’oportunitat de desenvolupar part del seu
projecte en el centre del país associat.

d) La durada mínima de l’activitat per a
cadascun dels grups en el país associat
haurà de ser de 14 dies, inclòs el viatge.

e) L’intercanvi tindrà lloc dins la localitat
on estigui ubicat el centre associat.

f) Els participants hauran de residir en els
domicilis dels alumnes receptors, llevat de
circumstàncies excepcionals.

g) El grup estarà format, com a mínim,
per deu alumnes i un professor, ajustant-se
aquest mòdul als grups superiors.
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h) El PEC ha d’estar integrat en la pro-
gramació general del centre.

35.3 Trobades multilaterals:
a) La trobada multilateral s’entendrà com

una reunió en un mateix lloc, normalment
un dels centres participants, de grups
d’alumnes de centres educatius de més de
dos països de la Unió Europea.

b) Aquesta trobada es realitzarà després
d’haver desenvolupat un treball previ en ca-
dascun dels centres escolars al voltant d’un
mateix tema, afavorint-se amb la trobada dels
alumnes la posada en comú dels temes tre-
ballats i la millora de la capacitat lingüística.

c) Altres requisits: el compromís exprés
de les autoritats educatives de cadascun
dels centres associats, la integració del
projecte en la programació general del cen-
tre, la durada de l’activitat, l’allotjament, el
nombre de participants, les partides econò-
miques susceptibles de ser finançades i la
quantia de l’ajut que es pot concedir, seran
els esmentats en l’apartat 2 d’aquest arti-
cle, relatiu a l’intercanvi d’alumnes.

Article 36. Documentació
Caldrà presentar la documentació se-

güent:
36.1 Per a les visites preparatòries
Formulari, per triplicat, disponible a la seu

central del Departament d’Ensenyament , a
les delegacions territorials i a la web:
www.xtec.es/ofieurop.

Comunicat del centre estranger on s’ac-
cepta la visita del professorat espanyol.

36.2 Per als intercanvis d’alumnes i tro-
bades multilaterals

a) Formulari, per triplicat, segons model
que es facilitarà al Departament d’Ensenya-
ment, a les delegacions territorials, i a la web:
www.xtec.es/ofieurop .

b) Aprovació del consell escolar o òrgan
col·legiat que el substitueixi.

c) Compromís exprés del centre estran-
ger de l’acceptació de la realització del pro-
jecte.

36.3 En relació amb component del pro-
jecte que inclou la mobilitat dels alumnes,
els/les directors/es dels centres sol·licitants
demanaran les oportunes autoritzacions del
pare, mare o tutor, que quedaran arxivades
als centres.

Article 37. Selecció de les sol·licituds i
comissió de selecció

37.1 Els criteris de selecció dels projec-
tes educatius conjunts seran els següents:

Ubicació del centre en zona rural i/o al-
tres regions desafavorides: fins a 1 punt.

Contribució del PEC a la millora i la capa-
citat dels joves per comunicar-se en una
llengua estrangera: fins a 2 punts.

Integració del projecte en les activitats ha-
bituals del centre: fins a 1 punt.

Valoració del projecte:
a) Claredat en els objectius i en els resul-

tats esperats: fins a 2 punts.
b) Pla de treball: fins a 2 punts.
c) Instruments d’avaluació: fins a 1 punt.
d) Estratègies per a la difusió: fins a 1

punt.
e) Incidència del projecte en l’atenció a

la millora de l’èxit escolar en els alumnes
amb necessitats educatives i socials: fins a
1 punt.

Per a les visites preparatòries es consi-
derarà la viabilitat del projecte.

37.2 Per al barem de les sol·licituds, la
directora general de Promoció Educativa no-
menarà una comissió de selecció integrada
pels següents membres:

Presidenta: la directora de l’Oficina de Co-
operació Educativa i Científica amb la Unió
Europea.

Vocals: un inspector d’ensenyament, un
representant del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres i un representant de
l’Oficina de Cooperació Educativa i Cientí-
fica amb la Unió Europea.

Secretari: un representant de l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica amb la
Unió Europea.

Article 38. Avaluació i formació
Una vegada finalitzat el projecte i prèvia

valoració d’aquest, s’acreditarà amb un total
de 35 hores d’innovació al professorat que
l’hagi desenvolupat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 12 de gener de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Comenius 1: aprovació del projecte pel con-
sell escolar del centre

El senyor/La senyora (nom i cognoms),
secretari/ària del Consell Escolar del (nom
del centre),

Certifica:
Que dins les activitats del centre del curs

(any) es preveu la realització d’un projecte
educatiu europeu (PEE) dins del marc del
programa Sòcrates, Comenius 1, que comp-
ta amb l’aprovació del Consell Escolar i de
la Direcció del centre.

I perquè consti i als efectes oportuns,
s’expedeix aquest certificat amb el vistiplau
del director/ora del centre a (localitat),
(dia) de (mes) de (any).

Vistiplau del/de la director/ora (nom i cog-
noms, i signatura).

(Segell del centre).

ANNEX 2

Comenius 1: carta de compromís per a al-
tres centres escolars membres de l’associ-
ació

Confirmo la meva participació en el pro-
jecte titulat (nom del projecte) del progra-
ma Comenius 1, associació de centres es-
colars, amb el seu centre (nom del centre).

(Localitat i data).
Vistiplau del/de la director/ora (nom i cog-

noms, i signatura).
(Segell del centre).

ANNEX 3

Comenius 1: certificat del director del centre

El senyor/La senyora (nom i cognoms),
com a director/ora del centre (nom del cen-
tre),

Per la present certifico que els següents
professors i professores del centre (nom del
centre) tenen intenció de participar en el
desenvolupament del PEE (nom del projec-
te):

Nom i cognoms del/de la professor/ora.
Matèria.
Nom i cognoms del/de la professor/ora.
Matèria.

(00.020.151)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2000, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 782/99, inter-
posat per l’Associació Sindical de Professors
d’Ensenyaments Públics de Catalunya (AS-
PEPC).

En compliment del que ha ordenat la
Secció 5a de la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 782/99, interposat per
l’Associació Sindical de Professors d’En-
senyaments Públics de Catalunya (AS-
PEPC).

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, 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 la Sala esmentada, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 782/99, interposat contra
el Decret 256/1999, de 6 de setembre, pel
qual es creen diversos instituts d’ensenya-
ments secundaris (DOGC núm. 2981, de
23.9.1999).

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.
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Barcelona, 28 de gener de 2000

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(00.018.029)

RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat Cazcarra, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament, pel titular del
centre docent privat Cazcarra, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen en-
senyaments de règim general no universita-
ris; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998 de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Cazcarra, de Barcelona, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener o qualsevol altre re-
curs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de gener de 2000

P.D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

M. del Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08058866.
Denominació: Cazcarra.
Adreça: c. del Comte Borrell, 230.
Titular: Cazcarra, SL.
NIF: B60698891.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Cazcarra, de Barcelona, amb efectes
de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional específica.
Família d’imatge personal.
Cicle formatiu de grau superior amb 2

grups d’assessoria d’imatge personal amb
una capacitat per a 60 llocs.

(En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars)

(99.362.110)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura de l’escola de
música de titularitat privada Estudi de Mú-
sica, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de l’escola de música, de titularitat privada,
Estudi de Música, de Tarragona, en petició
d’autorització d’obertura, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les es-
coles de música i de dansa, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats.

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’escola de
música Estudi de Música, de Tarragona, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 inteposar potestativa-
ment 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 arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per la
defensa dels seus interessos.

Tarragona, 10 de gener de 2000

P. D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Tarragonès

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43009576.
Denominació: Estudi de Música.
Adreça: passatge Cobos, 3.
Titular: Estudi de Música, SCCL.
NIF: F43246974.

Autorització d’obertura de l’escola de mú-
sica Estudi de Música, de Tarragona, amb
efectes acadèmics i administratius a partir
del curs 1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura
Capacitat simultània per a 80 llocs esco-

lars.

(99.365.003)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza l’obertura de l’escola de
música de t i tu lar i tat pr ivada Hiberus,
d’Amposta.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
de l’escola de música de titularitat privada
Hiberus, d’Amposta, en petició d’autoritza-
ció d’obertura, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Decret 179/1993, de 27
de juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i de dansa, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’escola de
música Hiberus, d’Amposta, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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 inteposar potestativa-
ment 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 arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per la
defensa dels seus interessos.

Tarragona, 10 de gener de 2000

P. D. (Resolució de 6.5.1999, DOCG de
7.6.1999)

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Comarca del Montsià

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Amposta.
Localitat: Amposta.
Codi: 43009515.
Denominació: Hiberus.
Adreça: carrer Pizarro, 14.
Titular: Associació Sòcio-Cultural Hiberus.
NIF: G43380039.

Autorització d’obertura de l’escola de mú-
sica Hiberus, de Amposta, amb efectes
acadèmics i administratius a partir del curs
1999-2000.

Composició del centre
Autorització d’obertura
Capacitat simultània per a 67 llocs esco-

lars.

(99.365.004)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de diversos centres do-
cents privats.

Per tal de resoldre les sol·licituds presen-
tades a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pels titu-
lars de diversos centres docents privats, en
petició d’autorització de reducció d’unitats
del nivell d’educació primària, d’ampliació
d’unitats del nivel l d’educació infanti l ,
d’obertura de l’etapa d’educació secundà-
ria obligatòria, i de supressió de locals, es
van instruir els expedients corresponents.

Atès que s’ha comprovat als expedients
esmentats el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la reducció d’unitats del ni-
vell d’educació primària del centre docent
privat que consta a l’annex d’aquesta Re-
solució, en els termes que s’hi especifiquen.

—2 Autoritzar l’ampliació d’unitats del ni-
vell d’educació infantil del centre docent
privat que consta a l’annex d’aquesta Re-
solució, en els termes que s’hi especifiquen.

—3 Autoritzar l’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria del centre do-
cent privat que consta a l’annex d’aquesta
Resolució, en els termes que s’hi especifi-
quen.

—4 Autoritzar la supressió de locals del
centre docent privat que consta a l’annex
d’aquesta Resolució, en els termes que s’hi
especifiquen.

—5 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquests centres és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà d’acord
amb els terminis que estableix el Decret 209/
1994, de 26 de juliol, de modificació del ca-
lendari d’aplicació i de l’adequació dels con-
certs educatius vigents a la nova ordenació
del sistema educatiu a Catalunya.

—6 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant el director general de Centres Do-
cents o davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, modifica-
da per la Llei 4/ 1999 de 13 de gener.

Sant Feliu de Llobregat, 14 de gener de 2000

P.D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Joan Despí.
Localitat: Sant Joan Despí.

Núm. de codi: 08026658.
Denominació: Gran Capità.
Adreça: c. Josep M. Trias de Bes, núm. 11.
Altres adreces: c. Tarragona, núm. 8 i 10.
Titular: Institució Educativa Gran Capità, SL.
NIF: B-61199592.

Autorització de reducció de 10 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 250 llocs escolars, amb efectes a partir
de la fi del curs 1996-97.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova or-
denació del sistema educatiu a Catalunya.

Autorització de supressió de locals als
carrers Andalusia, 1, Enric Granados, 10, i
Travessia de la Llum, 5.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars, situ-
ades al c. Josep M. Trias de Bes, 11.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, situades al c.
Tarragona, 8 i 10.

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, situades
al c. Tarragona, 8 i 10. En funcionament
d’acord amb el calendari.

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Localitat: Olesa de Montserrat
Núm. de codi: 08022392.
Denominació: Daina Isard.
Adreça: c. Cerdanya, 15.
Titular: Daina Isard, SCCL.
NIF: F-08674889.

Autorització d’ampliació d’1 unitat de par-
vulari amb capacitat per a 25 llocs escolars,
amb efectes des de l’inici del curs 1999-
2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats de parvulari
amb capacitat per a 100 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat de ci-
ències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats
en la modalitat d’humanitats i ciències so-
cials amb capacitat per a 70 llocs escolars,
i 2 unitats en la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.

(00.012.017)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2000, de
modificació de la Resolució de 3 de setem-
bre de 1999, per la qual es declaren aptes
en la fase de pràctiques i aprovats en el pro-
cés selectiu corresponent els aspirants no-
menats funcionaris en pràctiques per la Re-
solució de 25 de gener de 1999.
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Per una Resolució de 3 de setembre de
1999 (DOGC núm. 2979, de 21.9.1999) es
declaren aptes en la fase de pràctiques i
aprovats en el procés selectiu corresponent
els aspirants nomenats funcionaris en pràc-
tiques per la Resolució de 25 de gener de
1999, modificada per la Resolució de 29
d’abril de 1999.

Atès que a l’annex 4 d’aquesta Resolu-
ció, al cos de professors d’ensenyament
secundari hi consta la senyora Maria Salo-
mon Sancho, amb DNI 46229279, com a
aspirant que no ha estat avaluada per ha-
ver prestat serveis durant un període inferi-
or a sis mesos, quan efectivament va supe-
rar aquest període i va ser avaluada com a
apta, d’acord amb l’acta emesa en data 26
de juliol de 1999 per la comissió qualifica-
dora constituïda a la Delegació Territorial
d’Ensenyament al Baix Llobregat,

Resolc:

—1 Declarar apta a la fase de pràctiques
i aprovada en el procés selectiu convocat
per la Resolució de 23 de març de 1998, la
senyora Maria Salomon Sancho, del cos de
professors d’ensenyament secundari, espe-
cialitat de grec.

—2 Excloure la senyora Maria Salomon
Sancho de l’annex 4 de la Resolució de 3
de setembre de 1999.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia 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-
ment recurs de reposició, previ al contenci-
ós administratiu, davant l’òrgan que va dic-
tar 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin oportú per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Barcelona, 3 de febrer de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.020.155)

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2000, de
convocatòria de concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants per cobrir pla-
ces vacants o substitucions en règim d’in-
terinitat, per a determinades especialitats,
en centres docents públics d’ensenyaments
no universitaris per al curs 1999-2000.

El punt 7.1 de l’Acord de 21 de desem-
bre de 1995 de la Mesa sectorial de nego-
ciació del personal docent d’ensenyament
públic, sobre plantilles de professorat, mo-
bilitat dels funcionaris docents durant el
període de la transició, desenvolupament
dels requisits d’especialització, pla de for-
mació del professorat i altres mesures refe-
rents a l’aplicació de la reforma durant la
transició, aprovat pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya en la sessió de 23 de maig
de 1996, preveu que la llista d’aspirants per
cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics no universitaris la formaran, d’una
banda, un primer bloc d’aspirants, ordenats
per especialitats i per serveis prestats a l’en-
senyament públic, i, d’altra, un segon bloc
format per la llista definitiva d’aspirants
admesos en les successives convocatòries
que s’han fet públiques des d’aquella data
i que encara no han prestat serveis a l’en-
senyament públic, ordenats segons la seva
puntuació total.

Per una Resolució de 8 de juliol de 1999
es va obrir convocatòria pública per formar
part de la llista d’aspirants a cobrir places
vacants o substitucions en règim d’interini-
tat en centres docents públics d’ensenya-
ments no universitaris per al curs 1999-
2000. Els aspirants admesos en la dita
convocatòria han passat a formar un tercer
bloc en l’esmentada llista;

Atès que en determinades especialitats no
es disposa de prou aspirants dels blocs  es-
mentats als paràgrafs anteriors per cobrir
les necessitats previstes durant aquest curs,
cal disposar de nous candidats per tal de
completar amb un nou bloc la llista d’aspi-
rants per cobrir places vacants o substitu-
cions en règim d’interinitat.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Ensenyament
per al curs 1999-2000, per a les especiali-
tats que s’indiquen tot seguit.

Codi Especialitat

Cos de mestres

PAN Anglès
ALL Audició i llenguatge
PEF Educació física
PMU Educació musical

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

CLA Clàssiques
DI Dibuix
ECO Economia
EF Educació física
FQ Física i química
FR Francès
MA Matemàtiques
MU Música
111 Tecnologia del metall (organització i

projectes de fabricació mecànica)

Codi Especialitat

112 Tecnologia elèctrica (sistemes electrò-
nics i automàtics)

113 Tecnologia electrònica (sistemes elec-
trònics)

114 Tecnologia automoció (organització i
processos de manteniment de vehi-
cles)

115 Tecnologia delineació (construccions
civils i edificació/organització i projec-
tes de fabricació mecànica/organitza-
ció i projectes de sistemes energètics)

117 Tecnologia química (anàlisis i química
industrials)

118 Tecnologia sanitària (processos diag-
nòstics clínics i productes ortoprotè-
tics/processos sanitaris)

119 Tecnologia de la fusta (processos i
productes de fusta i mobles)

120 Tecnologia tèxtil (processos i produc-
tes de tèxtil, confecció i pell).

121 Tecnologia pell (processos i produc-
tes de tèxtil, confecció i pell).

122 Tecnologia de moda i confecció (pro-
cessos i productes de tèxtil, confec-
ció i pell)

124 Tecnologia d’arts gràfiques (proces-
sos i productes d’arts gràfiques)

125 Tecnologia de construcció i obres
(construccions civils i edificació)

130 Tecnologia d’hoteleria i turisme (ho-
teleria i turisme)

141 Tecnologia informàtica (informàtica)

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

138 Rus
139 Xinès
192 Francès

—2 Per tal de formar part de la llista es-
mentada al punt anterior les persones inte-
ressades hauran de reunir els requisits se-
güents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la
Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels 65 anys d’edat al moment del no-
menament com a personal docent interí.

c) Estar en possessió de les titulacions
següents que exigeix la normativa vigent per
a l’ingrés als respectius cossos de funcio-
naris docents, o reunir les condicions per a
la seva expedició.

Cos de mestres:
Títol de mestre, diplomatura en professo-

rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari:

Títol de doctor, llicenciat, enginyer o ar-
quitecte o equivalent a efectes de docència
segons s’especifica a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Certificat d’aptitud pedagògica expedit
per un institut de ciències de l’educació o el
títol professional d’especialització didàctica.

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,
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diplomat en professorat d’educació gene-
ral bàsica, mestre d’ensenyament primari o
llicenciats en pedagogia.

Així mateix, quedaran exempts els qui pre-
sentin sol·licitud per les especialitats de
tecnologia  i els que acreditin haver prestat
serveis docents durant dos cursos acadè-
mics complets (un mínim de 18 mesos) en
centres públics o privats.

Cos de professors d’escoles oficials d’idi-
omes:

Títol de doctor, llicenciat, enginyer o ar-
quitecte.

En cas que les titulacions esmentades hagin
estat obtingudes a l’estranger caldrà que
prèviament hagi estat concedida la corres-
ponent homologació o el reconeixement de
la titulació per exercir la professió de mes-
tre o de professor d’educació secundària.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici de la docència.

e) No haver estat separat mitjançant ex-
pedient disciplinari del servei de cap de les
administracions públiques, ni trobar-se in-
habilitat per a l’exercici de les funcions
públiques. Els aspirants amb nacionalitat
no espanyola hauran d’acreditar igualment
que no es troben sotmesos a cap sanció
disciplinària o condemna penal que impos-
sibiliti l’accés a la funció pública en el seu
estat d’origen.

f) Estar en possessió d’alguna de les ti-
tulacions, certificats o condicions que acre-
ditin el coneixement adequat de la llengua
catalana, que s’especifiquen a l’annex 2
d’aquesta Resolució.

g) Estar en possessió de la titulació idò-
nia corresponent que capaciti per a ocupar
llocs de treball de la especialitat o les espe-
cialitats que sol·licita, tal com es detalla a
l’annex 3 d’aquesta Resolució.

El compliment dels requisits esmentats
anteriorment s’entendrà que s’ha de produir
en la data d’acabament del termini de pre-
sentació de sol·licituds i mantenir-se fins a
la finalització del curs 1999-2000.

—3 Els qui desitgin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, a les
delegacions territorials i a la seu central del
Departament d’Ensenyament. No obstant
això, per evitar possibles demores en la seva
tramitació, és preferible que es presenti en
la delegació territorial demanada com a pre-
ferent. La sol·licitud es trobarà a disposició
de les persones interessades als llocs esmen-
tats i també podrà ser impresa a través de la
pàgina d’Internet del Departament d’Ense-
nyament http://www.gencat.es/ense/bor-
sa.htm, i caldrà emplenar-la segons les ins-
truccions que figuren al seu dors. La sol·-
licitud haurà d’anar acompanyada de la
documentació que justifica que es reuneixen
els requisits exigits d’acord amb el que s’es-
pecifica a l’annex 4, així com de la correspo-
nent als mèrits que s’al·leguen d’acord amb
el barem de l’annex 5 d’aquesta Resolució.

—4 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, fent constar
el codi que correspongui:

a) El cos o cossos als quals desitja ser
nomenat.

b) La especialitat o especialitats que de-
sitja impartir i per a les quals està deguda-
ment capacitat.

c) Les delegacions territorials on vol pres-
tar serveis, indicant la que s’escull com a
preferent.

—5 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució comença a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta Re-
solució al 7, fins al dia 28 de febrer de 2000,
tots dos inclosos.

—6 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la delegació territorial que
en cada cas hagi estat demanada com a
preferent revisarà i comprovarà la documen-
tació que hagin aportat les persones inte-
ressades justificativa de reunir els requisits
exigits, i valorarà els mèrits que hagin al-
legat els aspirants d’acord amb el barem de
l’annex 5, i els assignarà la puntuació que
els correspongui.

—7 Durant el mes de març de 2000, la Di-
recció General de Recursos Humans farà
pública la resolució en què declara aprova-
da la llista provisional d’aspirants admesos
i exclosos per cobrir places vacants o subs-
titucions en règim d’interinitat objecte
d’aquesta convocatòria. En aquesta llista,
que s’exposarà a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions
territorials i que podrà consultar-se a la pà-
gina d’Internet del Departament d’Ensenya-
ment http://www.gencat.es/ense/borsa.htm,
els aspirants hi figuraran per ordre alfabètic
de cognoms i per ordre de puntuació, i hi
constaran almenys les dades següents:

Els cognoms i nom de cada aspirant.
El número del DNI o del document acre-

ditatiu de la nacionalitat (en el cas que no
tingui l’espanyola).

Les especialitats per a les quals l’aspirant
està capacitat i que pot impartir.

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

da en els apartats i subapartats que confi-
guren el barem.

El número d’ordre que ocupen en la llista.
L’àmbit o àmbits territorials sol·licitats

amb indicació del preferent.
Motiu d’exclusió dels aspirants provisio-

nalment exclosos.

—8 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposi-
ció de la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions
territorials, per tal que les persones interes-
sades puguin formular les reclamacions que
creguin oportunes davant la delegació ter-
ritorial que hagin demanat com a preferent
o presentar documentació justificativa de
mèrits ja al·legats en la sol·licitud de parti-
cipació, sempre que aquests hagin estat
perfeccionats fins a la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds.

—9 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclama-
cions presentades i admetrà o no la nova
documentació justificativa entregada, mitjan-
çant la resolució en què es faci pública la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos per
cobrir places vacants o substitucions en

règim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris dependents
del Departament d’Ensenyament per al curs
1999-2000. La llista esmentada s’exposarà
a la seu del Departament d’Ensenyament i a
les seves delegacions territorials durant el
mes d’abril de 2000 i també podrà consul-
tar-se a la pàgina d’Internet del Departament
d’Ensenyament http://www.gencat.es/ense/
borsa.htm.

Contra la Resolució esmentada, que no
exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la directora  general de Recur-
sos Humans o davant la consellera d’Ense-
nyament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació de la llista al
tauler d’anuncis de les delegacions territo-
rials, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.

—10 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants d’acord amb la
puntuació total obtinguda es produeixin
empats, aquests es resoldran atenent suc-
cessivament els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 5.

b) Major puntuació als subapartats del
barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 5.

c) Major edat.

—11 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
1999-2000, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 1999-2000.

—12 i en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat ha comès falsedat en la presen-
tació dels documents justificatius se li res-
cindirà el nomenament, prèvia audiència a
l’interessat, i, si escau, es passarà el tant
de culpa a la jurisdicció ordinària.

—13 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals realitza-
ran substitucions, indicant el que escullen
com a preferent, amb el benentès que la
resta rebrà el mateix tracte sense diferenci-
ació de preferència. Aquesta elecció de
l’àmbit geogràfic per prestar substitucions
suposarà l’obligació per part de la persona
interessada d’acceptar qualsevol nomena-
ment dintre de l’àmbit escollit. El fet que no
s’accepti un nomenament a jornada com-
pleta inclòs a l’àmbit sol·licitat s’entendrà
com a renúncia a formar part de la llista
durant el curs 1999-2000.

Al llarg del curs les persones interessa-
des podran modificar el nombre de delega-
cions territorials sol·licitades, ampliant o
reduint els àmbits demanats, sense que
aquesta modificació impliqui la renúncia a
formar part de la llista d’aspirants per co-
brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat.
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—14 Quan correspongui ser nomenat un
aspirant al qual els òrgans competents ha-
gin reconegut una disminució física igual o
superior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball adient.

—15 L’adjudicació de destinació sempre
serà dintre d’un dels àmbits territorials de-
manats i corresponent a un lloc de treball
d’una especialitat sol·licitada per a la qual
estigui habilitat. En absència de candidats
d’una determinada especialitat, la delega-
ció territorial oferirà als que la posseeixin i
no l’hagin demanada la possibilitat de ser
nomenats per a aquest tipus de vacant.

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territori-
als i especialitats demanats a la instància,
atès que el fet que no s’accepti un nome-
nament implicarà la baixa de la llista per
renúncia, tal com s’especifica al punt 16.

—16 Les persones interessades estan
obligades a incorporar-se en el termini de
vint-i-quatre hores a la destinació adjudica-
da. El fet que no s’incorporin en el termini
esmentat al lloc de treball adjudicat sense
causa justificada, o la renúncia al nomena-
ment ofert per la delegació territorial, impli-
carà la baixa de la llista d’aspirants per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat. Aquests mateixos efectes tin-
drà la baixa voluntària presentada per les
persones interessades.

—17 Quan la delegació territorial adjudi-
qui un lloc de treball al professorat nome-
nat per cobrir substitucions en règim d’in-
terinitat, aquest rebrà una credencial de no-
menament on s’especificaran les dates
d’inici i cessament previstes, l’especialitat
del lloc de treball que ocuparà al centre
docent, i el motiu que ha originat la vacant.
Les dates especificades a la credencial no
les podrà modificar unilateralment l’Adminis-
tració, llevat dels casos en què es produeixi
una reincorporació anticipada d’un funcio-
nari, la qual cosa provocarà el cessament
del professorat nomenat.

Així mateix, i sens perjudici de les normes
reglamentàries que siguin d’aplicació al mo-
ment d’acceptació del nomenament, la per-
sona interessada presentarà una declaració
jurada conforme no treballa en cap altre lloc
ni públic ni privat. L’ocupació d’un segon lloc
de treball o l’exercici d’un segon càrrec o
activitat al sector públic o privat requerirà la
prèvia i expressa autorització de compatibi-
litat, que només s’atorgarà en els casos que
preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc
de treball, i en el termini màxim de 45 dies,
el professorat nomenat rebrà el document
de nomenament corresponent, que tindrà
validesa legal a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, 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 la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini 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 pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin oportú per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de febrer de 2000

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1

Equivalències de titulacions

Titulacions declarades equivalents als
efectes de docència a les exigides amb ca-
ràcter general per a l’ingrés a determinats
cossos, d’acord amb el que preveuen el Reial
decret 850/1993, de 4 de juny (BOE núm.
155, de 30.6.1993), el Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril (BOE núm. 110, de 8.5.1998),
els reials decrets que despleguen les espe-
cialitats de la formació professional especí-
fica, i exclusivament per a l’especialitat de
música del cos de professors d’ensenyament
secundari, d’acord amb el Reial decret 1194/
1982, de 28 de maig (BOE núm. 141, de
14.6.1982), i amb el Reial decret 1542/1994,
de 8 de juliol (BOE núm. 189, de 9.8.1994).

Cos de professors d’ensenyament
secundari

Codi i especialitat: MU, música.
Titulacions:

Títol de professor d’acord amb el pla d’es-
tudis establert al Decret de 15 de juny de
1942 (BOE del 4.7.1942).

Títol professional d’acord amb el pla d’es-
tudis establert al Decret de 15 de juny de
1942 (BOE del 4.7.1942).

Diplomes de capacitació d’acord amb els
plans d’estudis anteriors.

Títol de professor superior de conserva-
tori: en alguna de les especialitats establer-
tes al Reial decret 2618/1996, de 10 de
setembre (BOE del 24.10.1996).

Codi i especialitat: 111, tecnologia del me-
tall (organització i projectes de fabricació
mecànica).
Titulacions:

Diplomat en màquines navals.
Enginyeria tècnica aeronàutica, en totes

les seves especialitats.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica naval, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica de mines, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques

(construccions civils).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries
agrícoles, explotacions agropecuàries, i in-
dústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica de mecanització i
construccions rurals.

Enginyeria tècnica en organització indus-
trial.

Enginyeria tècnica mecànica.
Enginyeria tècnica mecànica (estructura i

instal·lacions industrials).
Enginyeria tècnica mecànica (construcció

de maquinària).
Enginyeria tècnica en disseny industrial.
Enginyeria tècnica estructures del vaixell

Codi i especialitat: 112, tecnologia elèctri-
ca (sistemes electrotècnics i automàtics).
Titulacions:

Diplomat en radioelectrònica naval.
Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronave-

gació, aeromotors i navegació, i circulació
aèria).

Enginyeria tècnica informàtica de siste-
mes.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat,
electrònica industrial, i electrònica).

Enginyeria tècnica de sistemes de tele-
comunicacions, en totes les seves especi-
alitats.

Codi i especialitat: 113, tecnologia electrò-
nica (sistemes electrònics).
Titulacions:

Diplomat en radioelectrònica naval.
Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronave-

gació, aeronaus, i aeromotors i navegació).
Enginyeria tècnica informàtica de siste-

mes.
Enginyeria tècnica industrial (electricitat,

electrònica industrial, i electrònica).
Enginyeria tècnica de sistemes de tele-

comunicacions, en totes les seves especi-
alitats.

Codi i especialitat: 114, tecnologia d’auto-
moció (organització i processos de mante-
niment de vehicles).
Titulacions:

Diplomat en màquines navals.
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat en radioelectrònica naval.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica aeronàutica, en totes

les seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica forestal, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica naval, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica agrícola, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica de mines, en totes les

seves especialitats.

Codi i especialitat: 115, tecnologia de deli-
neació (construccions civils i edificació).
Titulacions:

Arquitectura tècnica.
Enginyeria tècnica en obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica en topografia.
Enginyeria tècnica aeronàutica (aero-

ports).
Enginyeria tècnica agrícola (mecanització

agrària i construccions rurals).
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Enginyeria tècnica de mines (explotació
de mines).

Enginyeria tècnica industrial, en totes les
seves especialitats.

Codi i especialitat: 115, tecnologia de deli-
neació (organització i projectes de fabrica-
ció mecànica).
Titulacions:

Diplomat en màquines navals.
Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus,

equips i materials aerospacials).
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica naval (estructures ma-

rines).
Enginyeria tècnica de mines, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques

(construccions civils).
Enginyeria tècnica agrícola (indústries

agrícoles, explotacions agropecuàries, in-
dústries agràries i alimentàries, i mecanit-
zació i construccions rurals).

Enginyeria tècnica en organització indus-
trial.

Enginyeria tècnica mecànica, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.
Enginyeria tècnica estructures del vaixell.

Codi i especialitat: 115, tecnologia de deli-
neació (organització i projectes de sistemes
energètics).
Titulacions:

Diplomat en màquines navals.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica aeronàutica, en totes

les seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica de sistemes de tele-

comunicacions, en totes les seves especi-
alitats.

Enginyeria tècnica naval, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica agrícola, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica de mines, en totes les
seves especialitats.

Codi i especialitat: 117, tecnologia química
(anàlisis i química industrial).
Titulacions:

Enginyeria tècnica química industrial.
Enginyeria tècnica forestal (indústries fo-

restals, indústria paperera).
Enginyeria tècnica industrial (química in-

dustrial).

Codi i especialitat: 118, tecnologia sanitària
(processos diagnòstics clínics i productes
ortoprotètics/processos sanitaris).
Titulacions:

Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en podologia.

Codi i especialitat: 119, tecnologia fusta
(processos i productes de fusta i mobles).
Titulacions:

Enginyeria tècnica forestal, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica mecànica, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica industrial, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.
Arquitectura tècnica.

Codi i especialitat: 120, tecnologia tèxtil
(processos i productes de tèxtil, confecció
i pell).
Titulacions:

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil i teixits
de punt).

Enginyeria tècnica tèxtil.
Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Codi i especialitat: 121, tecnologia pell (pro-
cessos i productes de tèxtil, confecció i pell).
Titulacions:

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil i teixits
de punt).

Enginyeria tècnica tèxtil.
Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Codi i especialitat: 122, tecnologia moda i
confecció (processos i productes de tèxtil,
confecció i pell).
Titulacions:

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil i teixits
de punt).

Enginyeria tècnica tèxtil.
Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Codi i especialitat: 124, tecnologia d’arts
gràfiques (processos i productes d’arts grà-
fiques).
Titulacions:

Enginyeria tècnica en disseny industrial.
Enginyeria tècnica forestal (indústries fo-

restals).
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.

Codi i especialitat: 125, tecnologia de cons-
trucció i obres (construccions civils i edifi-
cació).
Titulacions:

Arquitectura tècnica.
Enginyeria tècnica en obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica en topografia.
Enginyeria tècnica aeronàutica (aero-

ports).
Enginyeria tècnica agrícola (mecanització

agrària i construccions rurals).
Enginyeria tècnica de mines (explotació

de mines).
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.

Codi i especialitat: 130, tecnologia hotele-
ria i turisme (hoteleria i turisme).
Titulacions:

Tècnic d’empreses i activitats turístiques.
Diplomat en turisme.

Codi i especialitat: 141, tecnologia informà-
tica (informàtica).
Titulacions:

Diplomat en informàtica.
Diplomat en estadística.
Enginyeria tècnica en informàtica de ges-

tió.
Enginyeria tècnica en informàtica de sis-

temes.

ANNEX 2

Taula de titulacions que acrediten el conei-
xement de la llengua catalana

Llicenciatures
Llicenciat en filologia catalana.
Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-

logia catalana).
Llicenciat en filologia valenciana.

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia hispànica-catalana).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia romànica) (Universitat de Barcelona
fins al 1967) (UB).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia hispànica) (UB de 1968 a 1971).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia romànica, subsecció de català) (UB de
1972 a 1977).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-
logia catalana) (UB a partir de 1978).

Llicenciat en filosofia i lletres (secció filo-
logia hispànica) (Universitat Autònoma de
Barcelona, de 1973 a 1977) (UAB).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-
logia catalana) (UAB a partir de 1978).

Llicenciat en filologia (secció hispànica,
secció filologia valenciana) (Universitat de
València).

Llicenciat filologia catalana (haver-ne su-
perat tres cursos).

Llicenciat en traducció i interpretació, amb
una certificació acadèmica d’haver cursat les
assignatures de llengua catalana i de traduc-
ció al català incloses en el pla d’estudis,
expedit per la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i els
Estudis Universitaris de Vic.

Diplomatures
Diplomat Escola Universitària de Formació

del Professorat (EUFP) de Girona, especia-
litat filològiques (anglès/francès) (promocions
1974, 1975, 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat, especia-
litat filològiques anglès/francès i preescolar
(promocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat, especia-
litat ciències socials (promocions 1977 i
1978).

Diplomat EUFP de Sant Cugat, especia-
litat ciències (promocions 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de Lleida, especialitat fi-
lològiques (anglès/francès) (promocions
1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP Blanquerna de Barcelona,
especialitat filològiques (anglès/francès) (pro-
mocions 1976, 1977 i 1978).

Diplomat EUFP de València, especialitat
filologia.

Diplomat EUFP de les Illes Balears, espe-
cialitat filologia/llengua catalana.

Diplomat en traducció i interpretació, amb
una certificació acadèmica d’haver cursat
les assignatures de llengua catalana i de
traducció al català incloses en el pla d’es-
tudis, expedit per la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Ensenyaments secundaris

Títol de batxillerat (BUP) obtingut a partir
del mes de gener de 1992, sempre que
s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya
i no s’hagi obtingut l’exempció de la llen-
gua catalana. Per acreditar tota l’escolarit-
zació a Catalunya cal aportar, a més del títol,
els llibres d’escolaritat d’EGB i de BUP o, en
el seu defecte, un certificat expedit per qual-
sevol institut d’ensenyament secundari.

Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que
s’hagi cursat tota la primària, la secundària
obligatòria i el batxillerat a Catalunya i no
s’hagi obtingut l’exempció de la llengua
catalana. Per acreditar tota l’escolarització
a Catalunya cal aportar, a més del títol, els
corresponents llibres d’escolaritat o, en el
seu defecte, un certificat expedit per qual-
sevol institut d’ensenyament secundari.
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Títol de tècnic especialista (FP2) obtingut
a partir del mes de gener de 1992, sempre
que s’hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a
Catalunya i no s’hagi tingut l’exempció de
la llengua catalana. Per acreditar tota l’es-
colarització a Catalunya cal aportar, a més
del títol, el certificat del darrer centre on
s’han cursat els estudis d’FP1 i d’FP2, el
llibre d’escolaritat d’EGB o, en el seu de-
fecte, un certificat expedit per qualsevol
institut d’ensenyament secundari.

Mestres de català i valencià
Mestre de català (escoles universitàries de

formació del professorat d’EGB de la UB i
de la UAB).

Mestre de català obtingut per haver apro-
vat el segon cicle de reciclatge de català,
expedit pels instituts de ciències de l’edu-
cació (ICE) de la UB, de la UAB i de la
Universitat Politècnica de Barcelona (UPC).

Mestre de català, promocions de mes-
tres habilitades per la Comissió Mixta (Mi-
nisteri d’Educació i Ciència-Generalitat de
Catalunya).

Mestre de català de les Illes Balears.
Mestre de valencià.

Junta Permanent de Català
Certificat de coneixements superiors de

llengua catalana (orals i escrits) (certificat D).
Certificat de coneixements mitjans de llen-

gua catalana (orals i escrits) (certificat C).
Certificat de coneixements bàsics de llen-

guatge administratiu (certificat F).
Certificat de coneixements suficients de

llenguatge administratiu (certificat G).
Certificat de coneixements suficients de

llenguatge comercial de la JPC (certificat M).
Certificat de capacitació per a l’ensenya-

ment de català a adults (certificat E).
Certificat de capacitació per a la correc-

ció de textos orals i escrits (certificat K).

Escola de l’Administració Pública de Cata-
lunya

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs de llengua catalana del nivell C.

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs intensiu de la llengua catalana de
nivell mitjà per a catalanoparlants.

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs de llenguatge administratiu.

Certificat d’assistència i aprofitament en
un curs de llengua catalana nivell D.

Diplomes de la Universitat de Barcelona
Diploma de suficiència de llengua catala-

na (nivell D) del Rectorat de la UB (des de
1978 fins a 1988).

Diploma de suficiència de llengua catala-
na (nivell D) del Servei de Llengua Catalana
de la UB (des de 1988).

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per a la docència.

Diploma de bon coneixement de la llen-
gua catalana (nivell D 2) dels cursos de llen-
gua catalana del rectorat de la UB (des de
1978 fins a 1988).

Diploma de proficiència en llengua cata-
lana (nivell D 2) dels cursos de llengua ca-
talana del servei de llengua catalana de la
UB (des de 1988).

Certificats de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat Politècnica de
Catalunya

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana (grau mitjà).

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana per al personal docent i investigador
(grau mitjà).

Certificat de proficiència en llengua cata-
lana (grau superior).

Certificats de la Universitat de Girona, Uni-
versitat Oberta de Catalunya i Universitat
Pompeu Fabra

Certificat de suficiència en llengua cata-
lana (grau mitjà).

Certificat de proficiència en llengua cata-
lana (grau superior).

Certificats de la Universitat Rovira i Virgili
Certificat de coneixements mitjans de la

llengua catalana expedit per la URV.
Certificat de coneixements superiors de

llengua catalana expedit per la URV.

Escola Oficial d’Idiomes
Acreditació d’haver superat el curs de ni-

vell D (fins a 1993).
Acreditació d’haver superat el 4t curs de

llengua catalana (a partir de juny de 1993).
Certificat d’aptitud pedagògica en llengua

catalana (expedit fins a 1993).
Certificat d’aptitud en llengua catalana (a

partir de febrer de 1994).

Instituts de Ciències de l’Educació
Acreditació d’haver superat el primer ci-

cle dels cursos de reciclatge de català.
Acreditació d’haver superat la llengua II

del primer cicle dels cursos de reciclatge de
català (només per als professors d’ensenya-
ment secundari).

Certificat de capacitació en llengua cata-
lana, tant en l’ensenyament primari com en
l’ensenyament secundari (mòdul II) del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

Diploma de mestre de català expedit pels
instituts de ciències de l’educació (ICE) de
les universitats catalanes.

Consorci per a la normalització lingüística
Certificat de coneixements avançats orals

i escrits de llengua catalana (a partir del mes
de gener de 1999).

Junta Assessora per als Estudis de Català
Certificat d’ensenyament de català en el

grau elemental.
Certificat d’ensenyament de català en el

grau mitjà.
Certificat de capacitació per a l’ensenya-

ment de català a adults.

Diputació de Barcelona
Certificat del curs superior de llengua ca-

talana (fins a 1982).

Institut Catòlic d’Estudis Socials de Bar-
celona

Certificat del curs superior de llengua ca-
talana (fins a 1982).

Institut francocatalà de la Universitat de
Perpinyà

Diploma d’estudis universitaris generals
(DEUG) de català.

Diploma de llicenciatura de català, llen-
gua viva estrangera.

Departament d’Ensenyament
Reconeixement de la idoneïtat especial

per impartir l’ensenyament en llengua cata-
lana, obtingut per resolució de la Direcció
General d’Ordenació Educativa.

Reconeixement de la condició de profes-
sor concordant o idoni per a impartir l’es-

pecialitat de llengua catalana i literatura a
centres privats de batxillerat, COU i forma-
ció professional per resolució de la Direcció
General de Recursos Humans basant-se en
l’Ordre de 30 d’abril de 1982 (DOGC núm.
230, de 9.6.1982) i l’Ordre d’11 d’octubre
de 1989 (DOGC núm. 1214, de 30.10.1989).

Junta Avaluadora de Català del Govern Ba-
lear

Certificat de coneixements mitjans de ca-
talà (orals i escrits).

Certificat de llenguatge administratiu.
Certificat de coneixements superiors de

català (orals i escrits).

Obra Cultural Balear
Acreditació d’haver superat el curs de

grau mitjà de llengua catalana (fins a 1991).
Acreditació d’haver superat el curs de grau

superior de llengua catalana (fins a 1991).

Universitat de les Illes Balears
Certificat de coneixements mitjans de llen-

gua catalana expedit pel rectorat de la UIB
(fins a 1991).

Certificat de coneixements superiors de
català expedit pel rectorat de la UIB (fins a
1991).

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor
Certificat de coneixements mitjans de ca-

talà de l’EMMM (fins a 1991).
Certificat de coneixements superiors de

català de l’EMMM).

Estudi General Lul·lià
Titulacions de professor de català de

l’EGL.

Govern Balear
Certificat d’aptitud docent en llengua ca-

talana de la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports.

Junta Qualificadora de Coneixements de Va-
lencià o Direcció General de Política Lingüís-
tica de la Conselleria d’Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana

Certificat de grau mitjà de coneixements
de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge administratiu.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge comercial.

Certificat de grau superior de coneixe-
ments de valencià.

Certificat de capacitació tècnica de cor-
recció de textos.

Certificat de capacitació tècnica de llen-
guatge als mitjans de comunicació.

Certificat de capacitació en valencià.

ANNEX 3

Taula de titulacions que capaciten per ocu-
par llocs de treball de l’especialitat corres-
ponent

Cos de mestres

Codi i especialitat: PAN, filologia, anglès.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat filologia an-
glesa.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.

Més les titulacions:
Llicenciat en filologia anglesa, o haver-ne

superat els tres primers cursos complets.
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Diplomats en anglès per l’Escola Univer-
sitària d’Idiomes (traductors i intèrprets).

Certificats d’aptitud d’anglès de l’escola
oficial d’idiomes.

Acreditació d’haver superat els cursos
d’especialització homologats pel MEC o
declarats equivalents pel Departament d’En-
senyament d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE del 23.1.1996).

Codi i especialitat: ALL, audició i llenguatge.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat audició i llen-
guatge.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.

Més les titulacions:
Títol o diploma de professor especialitzat

en pertorbacions del llenguatge i l’audició o
acreditació d’haver superat els cursos d’es-
pecialització homologats pel MEC o decla-
rats equivalents pel Departament d’Ense-
nyament d’acord amb l’Ordre d’11 de gener
de 1996 (BOE de 23.1.1996).

Certificat expedit pel Ministeri de Sanitat de:
Psicopatologia del llenguatge i la seva re-

habilitació.
Rehabilitació del llenguatge.
Rehabilitació audiofonològica i tècniques

logopèdiques.
Diploma de patologia del llenguatge. Hos-

pital de la Santa Creu i Sant Pau.
Diploma de logopèdia. Universitat Ponti-

fícia de Salamanca.
Diploma de psicologia del llenguatge. Uni-

versitat Pontifícia de Salamanca.
Diploma de logopèdia corresponent als

cursos realitzats mitjançant conveni entre les
diferents administracions educatives i uni-
versitats.

Codi i especialitat: PEF, educació física.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat d’educació fí-
sica.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.

Més les titulacions:
Llicenciat en educació física o haver-ne

superat els tres primers cursos complets.
Diplomat en educació física.
Títol de professor, instructor, instructora ge-

neral o mestre instructor d’educació física.
Acreditació d’haver superat els cursos

d’especialització homologats pel MEC o
declarats equivalents pel Departament d’En-
senyament d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE del 23.1.1996).

Codi i especialitat: PMU, educació musical.
Titulacions:

Diplomat EUFP, especialitat educació mu-
sical.

Títol de mestre, diplomatura en professo-
rat d’educació general bàsica o títol de
mestre d’ensenyament primari.

Més les titulacions:
Diplomes de capacitat anterior al Decret

de 1942.
Estudis musicals segons Decret de 15 de

maig de 1942 (BOE del 4.7.1942): títol su-
perior (professor) o professional.

Estudis musicals segons Decret 2618/
1966, de 10 de setembre (BOE de 24.10.1966):
títol de professor (superior o de grau mitjà).

Diplomes d’instrumentista o cantant (grau
mitjà).

Acreditació d’haver superat els cursos
d’especialització homologats pel MEC o
declarats equivalents pel Departament d’En-
senyament d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE del 23.1.1996).

Cos de professors d’ensenyament
secundari

Codi i especialitat: CLA, clàssiques.
Titulacions:

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-
sica).

Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia grega.
Llicenciat en filologia llatina.

Codi i especialitat: DI, dibuix.
Titulacions:

Llicenciat en belles arts.
Arquitectura superior.

Codi i especialitat: ECO, economia.
Titulacions:

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials.

Llicenciat en ciències econòmiques.
Llicenciat en ciències empresarials.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències actuarials i finance-

res.
Llicenciat en investigació i tècniques de

mercat.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències polítiques, econò-

miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Enginyeria superior industrial (organitza-
ció industrial).

Diplomat en ciències econòmiques i em-
presarials.

Diplomat en ciències econòmiques.
Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en gestió i administració pú-

blica.

Codi i especialitat: EF, educació física.
Titulacions:

Llicenciat en educació física.
Llicenciat en ciències de l’activitat física i

de l’esport.

Codi i especialitat: FQ, física i química.
Titulacions:

Llicenciat en ciències (física).
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en química.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Enginyeria superior aeronàutica.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior telecomunicacions.
Enginyeria superior de camins, canals i

ports.
Enginyeria superior química.
Enginyeria superior naval.

Codi i especialitat: FR, francès.
Titulacions:

Llicenciat en filologia francesa.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia fran-
cesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-
mànica/francesa).

Llicenciat en filologia moderna (francès).
Llicenciat en filologia romànica (francès).
Llicenciat en traducció i interpretació de

francès.
Titulació superior de l’àrea d’humanitats.
Més les titulacions:
Certificat d’aptitud de francès de l’escola

oficial d’idiomes.
DALF (diplôme approfondi de langue fran-

çaise).

Codi i especialitat: MA, matemàtiques.
Titulacions:

Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en informàtica.
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials.
Llicenciat en ciències econòmiques.
Llicenciat en ciències empresarials.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Arquitectura superior.
Enginyeria superior aeronàutica.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de telecomunicacions.
Enginyeria superior de camins, canals i

ports.
Enginyeria superior naval.
Enginyeria superior en informàtica.

Codi i especialitat: MU, música.
Titulacions:

Títol de professor superior de conserva-
tori en alguna de les especialitats establer-
tes al Reial decret 2618/1966, de 10 de
setembre (BOE del 24.10.1966).

Totes les titulacions declarades equiva-
lents al títol superior de música segons el
Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol (BOE
núm. 189, del 9.8.1994):

Títol de professor i t ítol professional
d’acord amb el pla d’estudis establert al
Decret de 15 de juny de 1942 (BOE del
4.7.1942).

Diploma de capacitat corresponent a
plans d’estudis anteriors.

Llicenciat en història i ciències de la mú-
sica.

Codi i especialitat: 111, tecnologia del me-
tall (organització i projectes de fabricació
mecànica).
Titulacions:

Arquitectura superior.
Enginyeria superior aeronàutica.
Enginyeria superior automàtica i electrò-

nica industrial.
Enginyeria superior de camins, canals i

ports.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de mines.
Enginyeria superior de materials.
Enginyeria superior naval i oceànica.
Enginyeria superior en organització indus-

trial.
Llicenciat en màquines navals.
Diplomat en màquines navals.
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Diplomat de la marina civil (màquines na-
vals).

Arquitectura tècnica.
Enginyeria tècnica aeronàutica, en totes

les seves especialitats.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica naval, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica de mines, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques

(construccions civils).
Enginyeria tècnica agrícola, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica en organització indus-

trial.
Enginyeria tècnica en màquines navals.
Enginyeria tècnica mecànica, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica en disseny industrial.
Enginyeria tècnica en estructures del vai-

xell.

Codi i especialitat: 112, tecnologia elèctri-
ca (sistemes electrònics i automàtics).
Titulacions:

Llicenciat en ciències (física).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en radioelectrònica naval.
Enginyeria superior de telecomunicacions.
Enginyeria superior en electrònica.
Enginyeria superior en automàtica i elec-

trònica industrial.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior aeronàutica.
Enginyeria superior naval i oceànica.
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).
Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronave-

gació, aeromotors i navegació i circulació
aèria).

Enginyeria tècnica informàtica de siste-
mes.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat,
electrònica industrial, i electrònica).

Enginyeria tècnica de sistemes de tele-
comunicacions, en totes les seves especi-
alitats.

Enginyeria tècnica en radioelectrònica na-
val.

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions
electromecàniques mineres).

Codi i especialitat: 113, tecnologia electrò-
nica (sistemes electrònics).
Titulacions:

Llicenciat en ciències (física).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en radioelectrònica naval.
Enginyeria superior de telecomunicacions.
Enginyeria superior en electrònica.
Enginyeria superior en automàtica i elec-

trònica industrial.
Enginyeria superior en aeronàutica.
Enginyeria superior naval i oceànica.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de mines
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).
Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus,

aeromotors i navegació aèria).
Enginyeria tècnica informàtica de sistemes.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat,
electrònica industrial, i electrònica).

Enginyeria tècnica de sistemes de tele-
comunicacions, en totes les seves especi-
alitats.

Enginyeria tècnica en radioelectrònica na-
val.

Codi i especialitat: 114, tecnologia d’auto-
moció (organització i processos de mante-
niment de vehicles).
Titulacions:

Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior aeronàutica.
Enginyeria superior naval i oceànica.
Enginyeria superior agrònoma.
Enginyeria superior de mines.
Enginyeria superior de camins, canals i

ports.
Enginyeria superior de forest.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat en nàutica i transport marítim.
Llicenciat en radioelectrònica naval.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat marina civil (màquines navals).
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica aeronàutica, en totes

les seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica forestal, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica naval.
Enginyeria tècnica agrícola, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica de mines, en totes les

seves especialitats.

Codi i especialitat: 115, tecnologia de deli-
neació (construccions civils i edificació).
Titulacions:

Arquitectura superior.
Enginyeria superior de camins, canals i

ports.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de materials.
Enginyeria superior naval i oceànica.
Arquitectura tècnica.
Enginyeria tècnica aeronàutica (aeroports

i transport aeri).
Enginyeria tècnica agrícola (mecanització

agrària i construccions rurals).
Enginyeria tècnica de mines (explotació

de mines).
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica en obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica en topografia.

Codi i especialitat: 115, tecnologia delinea-
ció (organització i projectes de fabricació
mecànica).
Titulacions:

Arquitectura superior.
Enginyeria superior aeronàutica.
Enginyeria superior automàtica i electrò-

nica industrial.
Enginyeria superior de camins, canals i

ports.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de mines.
Enginyeria superior de materials.
Enginyeria superior naval i oceànica.

Enginyeria superior en organització indus-
trial.

Llicenciat en màquines navals.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Arquitectura tècnica.
Enginyeria tècnica aeronàutica, en totes

les seves especialitats.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica naval.
Enginyeria tècnica de mines, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques

(construccions civils).
Enginyeria tècnica agrícola, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica en organització indus-

trial.
Enginyeria tècnica en màquines navals.
Enginyeria tècnica mecànica, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica en disseny industrial.
Enginyeria tècnica estructures del vaixell.

Codi i especialitat: 115, tecnologia de deli-
neació (organització i projectes de sistemes
energètics).
Titulacions:

Arquitectura superior.
Enginyeria superior aeronàutica.
Enginyeria superior naval i oceànica.
Enginyeria superior de mines.
Enginyeria superior agrònoma.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de telecomunicacions.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat en nàutica i transport marítim.
Diplomat en màquines navals.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica aeronàutica, en totes

les seves especialitats.
Enginyeria tècnica d’obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica de sistemes de tele-

comunicacions, en totes les seves especi-
alitats.

Enginyeria tècnica naval, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica agrícola, en totes les
seves especialitats.

Enginyeria tècnica de mines, en totes les
seves especialitats.

Codi i especialitat: 117, tecnologia química
(anàlisis i química industrial).
Titulacions:

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Enginyeria superior química.
Enginyeria superior industrial (química).
Enginyeria tècnica química industrial.
Enginyeria tècnica forestal (indústries fo-

restals, i indústria paperera).
Enginyeria tècnica industrial (química in-

dustrial).

Codi i especialitat: 118, tecnologia sanitària
(processos diagnòstics clínics i productes
ortoprotètics).
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Titulacions:
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en veterinària.
Llicenciat en ciències ambientals
Llicenciat en química.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en podologia.

Codi i especialitat: 118, tecnologia sanitària
(processos sanitaris).
Titulacions:

Llicenciat en medicina.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en veterinària.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en podologia.

Codi i especialitat: 119, tecnologia de la fus-
ta (processos i productes de fusta i mobles).
Titulacions:

Arquitectura superior.
Enginyeria superior de forest.
Enginyeria superior en disseny.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de materials.
Enginyeria superior en organització indus-

trial.
Arquitectura tècnica.
Enginyeria tècnica, en totes les seves es-

pecialitats.
Enginyeria tècnica agrícola, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica mecànica, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica forestal, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Codi i especialitat: 120, tecnologia tèxtil
(processos i productes de tèxtil, confecció
i pell).
Titulacions:

Enginyeria superior química.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior tèxtil.
Llicenciat en química.
Enginyeria tècnica industrial (tèxtil, teixits

de punt).
Enginyeria tècnica tèxtil.
Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Codi i especialitat: 121, tecnologia pell (pro-
cessos i productes de tèxtil, confecció i pell).
Titulacions:

Enginyeria superior química.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior tèxtil.
Llicenciat en química.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica tèxtil.
Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Codi i especialitat: 122, tecnologia de moda
i confecció (processos i productes de tèxtil,
confecció i pell).
Titulacions:

Enginyeria superior química.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior tèxtil.
Llicenciat en química.
Enginyeria tècnica industrial (tèxtil, teixits

de punt).
Enginyeria tècnica tèxtil.
Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Codi i especialitat: 124, tecnologia d’arts
gràfiques (processos i productes d’arts grà-
fiques).
Titulacions:

Enginyeria superior en disseny.
Enginyeria superior industrial (paperera i

gràfica).
Enginyeria superior química.
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en química.
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica forestal (indústries fo-

restals, i indústria paperera).
Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Codi i especialitat: 125, tecnologia de cons-
trucció i obres (construccions civils i edifi-
cació).
Titulacions:

Arquitectura superior.
Enginyeria superior de camins, canals i

ports.
Enginyeria superior industrial.
Enginyeria superior de materials.
Enginyeria superior naval i oceànica.
Arquitectura tècnica.
Enginyeria tècnica en obres públiques, en

totes les seves especialitats.
Enginyeria tècnica en topografia.
Enginyeria tècnica industrial, en totes les

seves especialitats.
Enginyeria tècnica aeronàutica (aeroports

i transport aeri).
Enginyeria tècnica agrícola (mecanització

agrària i construccions rurals).
Enginyeria tècnica de mines (explotació

de mines).
Enginyeria tècnica agrícola (mecanització

i construccions rurals).
Codi i especialitat: 130, tecnologia hotele-
ria i turisme (hoteleria i turisme).
Titulacions:

Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-
ments.

Llicenciat en administració i direcció
d’empreses.

Llicenciat en ciències actuarials i finance-
res.

Llicenciat en economia.
Llicenciat en investigació i tècniques de mer-

cat.
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Diplomat en direcció hotelera.
Diplomat en gestió d’activitats hoteleres.
Diplomat en turisme.
Tècnic d’empreses i activitats turístiques.

Codi i especialitat: 141, tecnologia informà-
tica (informàtica).
Titulacions:

Llicenciat en informàtica.

Llicenciat en física.
Llicenciat en matemàtiques.
Enginyeria superior informàtica.
Enginyeria superior de telecomunicacions.
Enginyeria superior en electrònica.
Diplomat en informàtica.
Diplomat en estadística.
Enginyeria tècnica en informàtica de ges-

tió.
Enginyeria tècnica en informàtica de sis-

temes.

Cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes

Codi i especialitat: 192, francès.
Titulacions:

Llicenciat en filologia francesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia fran-

cesa).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-

mànica/francesa).
Llicenciat en filologia moderna (francès).
Llicenciat en filologia romànica (francès).
Llicenciat en traducció i interpretació de

francès.
Prèviament al nomenament caldrà acre-

ditar el coneixement oral de la llengua.

Codi i especialitat: 138, rus.
Titulacions:

Llicenciat en filologia eslava.
Llicenciat en traducció i interpretació en

rus.
Prèviament al nomenament caldrà acre-

ditar el coneixement oral de la llengua.

Codi i especialitat: 139, xinès.
Titulacions:

Llicenciat en traducció i interpretació en
xinès.

Prèviament al nomenament caldrà acre-
ditar el coneixement oral de la llengua.

ANNEX 4

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionali-
tat o, si hi manca, fotocòpia del passaport.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un insti-
tut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, excep-
te per a les diferents especialitats de la for-
mació professional específica.
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Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau del
director del centre, si es tracta d’un centre
públic, fent-hi constar el número de registre
personal. Si l’experiència docent que s’acre-
dita correspon a un centre privat, l’esmenta-
da certificació haurà de ser expedida pel
director del centre amb el vistiplau de la Ins-
pecció d’Ensenyament, o pel secretari del
col·legi de doctors i llicenciats o d’altre col·-
legi professional, sempre que aquesta certi-
ficació pugui ser emesa d’acord amb els seus
estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els
aspirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua catalana (vegeu l’annex 2).

—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten (vegeu l’annex 3).

ANNEX 5

Barem

Únicament es valoraran els mèrits perfec-
cionats fins a la data de finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds. Un ma-
teix mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments correspo-
nents a qualsevol nivell educatiu, 0,4166
punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o contracte, o cer-
tificació expedida pel director del centre cor-
responent, amb el vistiplau de la Inspecció
d’Ensenyament, o pel secretari de la dele-
gació territorial corresponent, o bé pel se-
cretari del col·legi de doctors i llicenciats o
d’altres col·legis professionals, sempre que
aquesta cert i f icació pugui  ser emesa
d’acord amb els seus estatuts. Els serveis
prestats a l’estranger s’acreditaran mitjan-
çant certificats expedits pels ministeris
d’educació dels països respectius, deguda-
ment traduïts a qualsevol de les dues llen-
gües oficials a Catalunya.

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·-

legat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
previst al punt 2.c) de la Resolució, tal i com
a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, als casos en què a la cer-
tificació acadèmica no figurin les expressi-
ons numèriques completes, s’aplicaran les
equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

faci constar tant la qualificació literal com la
numèrica, es tindrà només en consideració
aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o convalidada, o d’apte o apta, seran
equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió assignatura adaptada, caldrà apor-
tar la certificació acadèmica acreditativa de
la puntuació obtinguda al moment de cur-
sar l’assignatura segons l’antic pla d’estu-
dis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·-
legada com a requisit de titulació previst al
punt 2.c) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat els cursos de
doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del mateix doctorat (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadè-
mica on consti la superació de tots els cur-
sos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del
títol de doctor o, en tot cas, de la certificació
d’abonament dels drets d’expedició d’a-
quest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de
1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries diferents
de l’al·legada com a requisit de titulació pre-
vist al punt 2.c) d’aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4 Per haver obtingut la qualificació
d’excel·lent o notable a la tesi de llicencia-
tura o examen de grau de la titulació al·-
legada com a requisit de titulació previst al
punt 2.c) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a
300 hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a
150 hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui).

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament o del
de Benestar Social o bé organitzades per
les universitats, o reconegudes pel Depar-
tament d’Ensenyament, o organitzades o
reconegudes per altres comunitats autòno-
mes amb plenes competències educatives,
o pel Ministeri d’Educació i Cultura.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica es valoraran en els mateixos termes els
cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les inclogui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

En cap cas no podran ser valorats mit-
jançant aquest apartat els cursos realitzats
per a l’obtenció d’un títol o certificat acadè-
mic.
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