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RESOLUCIÓ de 14 d’agost de 2000, per
la qual s’eleva a definitiva la Resolució de
29 de febrer de 2000, per la qual es resolen
amb caràcter provisional les sol·licituds de
modificació i renovació dels concerts edu-
catius de diversos centres docents privats
per als nivells obligatoris.

Per la Resolució de 29 de febrer de 2000
(DOGC núm. 3092, de 6.3.2000) es van re-
soldre amb caràcter provisional les sol-
licituds de modificació i renovació dels
concerts educatius de diversos centres do-
cents privats per als nivells obligatoris.

Un cop acabat el període de preinscripció
per a l’admissió d’alumnes, cal procedir a

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

Adreça Internet: http://www.gencat.es/ense/indnorma.htm

elevar a definitiva la Resolució esmentada,
amb les modificacions corresponents, per tal
d’ajustar-la al resultat de la preinscripció,
d’acord amb l’article 30.4 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, amb la modificació efectuada pel
Decret 155/1997, de 25 de juny.

Per tant, d’acord amb el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Elevar a definitiva la Resolució de 29
de febrer de 2000, per la qual es resolen
amb caràcter provisional les sol·licituds de
modificació i renovació dels concerts edu-
catius de diversos centres docents privats
per als nivells obligatoris, amb les modifica-
cions dels annexos 1 al 4 de la dita Reso-
lució, en el sentit que s’especifica als anne-
xos 1, 2, 3 i 4 de la present Resolució.

—2 Confirmar els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen a la present
Resolució, en el sentit que s’establia a la
dita Resolució de 29 de febrer de 2000.

—3 Les modificacions i renovacions dels
concerts educatius que s’aproven definitiva-
ment mitjançant la present disposició tindran
efectes a partir de l’1 de setembre de 2000.

D’acord amb el que disposa l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, les mo-
dificacions dels concerts aprovades per la
present disposició es formalitzaran mitjan-
çant una diligència que subscriuran els
delegats territorials que correspongui del
Departament d’Ensenyament i els titulars
dels centres afectats. Els concerts educa-
tius dels centres que es renoven es forma-
litzaran mitjançant la subscripció del docu-
ment administratiu que correspongui dels
aprovats per l’Ordre de 26 de març de 1998
(DOGC núm. 2616, de 8.4.1998), per la qual
es fan públics els models de documents
administratius amb els quals es formalitza-
ran els concerts educatius a partir del curs
1998-99.

—4 La concessió d’aquestes modificaci-
ons dels concerts educatius dels centres
docents privats es farà amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 06.04.480.01/9.

—5 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 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
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
priv.: unitats concertades ordinàries.
1C1: unitats concertades de primer curs de pri-
mer cicle d’ESO.
1C2: unitats concertades de segon curs de pri-
mer cicle d’ESO.
2C1: unitats concertades de tercer curs de se-
gon cicle d’ESO.
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2C2: unitats concertades de quart curs de segon
cicle d’ESO.

Causes de denegació
1=tant el nombre d’alumnes com les respecti-

ves previsions de necessitats d’escolarització per
al proper curs no justifiquen la concertació de les
unitats sol·licitades denegades, atès que el con-
cert sol·licitat no és necessari per cobrir necessi-
tats urgents d’escolarització, d’acord amb el que
preveu l’article 3.3 del Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius.

2=el centre s’ha acollit a l’Acord de 21 de de-
sembre de 1995, per a la implantació del nou sis-
tema educatiu al sector de l’ensenyament privat
de Catalunya, i per tant no correspon concertar
les unitats sol·licitades denegades.

Delegació Territorial:
Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08005242.
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyora.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 3 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 4 priv.

Unitats sol·licitades denegades: 4.
Causa de denegació: 1.

Codi: 08005771.
Denominació: Shalom.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08006532.
Denominació: Maristas Sants-Les Corts.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu:  EPRI.
Unitats concertades:

EPRI: 28 priv.

Codi: 08006751.
Denominació: Virolai.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 10 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causa de denegació: 1.

Codi: 08006970.
Denominació: Sant Josep.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08007032.
Denominació: La Salle Gràcia.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 2 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 6 priv.

Unitats sol·licitades denegades: 4.
Causa de denegació: 1.

Codi: 08007366.
Denominació: Cor de Maria.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 17 priv.

Codi: 08010468.
Denominació: Palcam.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 20 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causa de denegació: 1.

Codi: 08011394.
Denominació: San Juan Bosco.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 23 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causa de denegació: 1.

Codi: 08014255.
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08040199.
Denominació: Sagrats Cors.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Delegació Territorial:
Barcelona II (comarques)

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08027341.
Denominació: Vilarnau.
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 4 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causa de denegació: 1.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08000955.
Denominació: Roma.
Municipi: Badalona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 3 priv.

Codi: 08001510.
Denominació: Dauradell.
Municipi: Badalona.
Nivell educatius: ESO.
Unitats concertades:

1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Unitats sol·licitades denegades: 2
Causa de denegació: 1.

Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 4 priv.
1C2: 4 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 5 priv.

Codi: 08027730.
Denominació: Fuster.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Comarca: Osona.

Codi: 08016203.
Denominació: Sagrados Corazones.
Municipi: Centelles.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 10 priv.

Codi: 08019976.
Denominació: El Carme-Vedruna.
Municipi: Manlleu.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 17 priv.

Delegació Territorial: Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Anoia.

Codi: 08022771.
Denominació: Apiaria.
Municipi: Piera.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 2 priv.

Delegació Territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà.

Codi: 17003291.
Denominació: Cor de Maria.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 6 priv.

Comarca: Gironès.

Codi: 17001541.
Denominació: Doctor Masmitjà.
Municipi: Girona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 17 priv.

Codi: 17001589.
Denominació: Maristes Girona.
Municipi: Girona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 13 priv.

Comarca: Pla de l’Estany.

Codi: 17000299.
Denominació: Casa Nostra.
Municipi: Banyoles.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 8 priv.

Comarca: Ripollès.

Codi: 17003021.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Municipi: Ripoll.
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Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 6 priv.

Delegació Territorial: Lleida

Comarca: Garrigues.

Codi: 25001151.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: les Borges Blanques.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 2 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causa de denegació: 1.

Comarca: Segrià.

Codi: 25005703.
Denominació: Arabell.
Municipi: Lleida.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació Territorial: Tarragona

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003495.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Tarragona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 17 priv.

ANNEX 2

Delegació Territorial:
Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003117.
Denominació: Calassanci.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08006660.
Denominació: Crist Rei.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades: centre sense concert
en aquest nivell educatiu.

Codi: 08037395.
Denominació: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 3 priv.

Unitats sol·licitades denegades: 2.
Causa de denegació: 1.

Codi: 08059411.
Denominació: Cintra.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.

Unitats concertades:
1C1: 1 priv.
1C2: 1 priv.
2C1: 1 priv.
2C2: 1 priv.

Delegació Territorial:
Barcelona II (comarques)

Comarca: Osona.

Codi: 08030431.
Denominació: Vedruna-Tona.
Municipi: Tona.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 8 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causa de denegació: 2.

Delegació Territorial:
Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08024686.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 5 priv.

ANNEX 3

Delegació Territorial:
Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08005412.
Denominació: Lleó XIII.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Codi: 08008191.
Denominació: Santa María de los Apóstoles.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08011758.
Denominació: Álvarez.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades: centre sense concert
en aquest nivell educatiu.

Delegació Territorial:
Barcelona II (comarques)

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08019721.
Denominació: Balmes.
Municipi: la Llagosta.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 2 priv.

Delegació Territorial: Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08021405.
Denominació: Virolai.
Municipi: Molins de Rei.
Nivell educatiu: ESO.

Unitats concertades:
1C1: 1 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 1 priv.

Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causa de denegació: 1.

Codi: 08026622.
Denominació: Ateneu Instructiu.
Municipi: Sant Joan Despí.
Nivell educatiu: EPRI.
Unitats concertades: EPRI, 11 priv.

Delegació Territorial: Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08024546.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Sabadell.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 2 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 3 priv.
2C2: 3 priv.

Codi: 08029763.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Municipi: Terrassa.
Nivell educatiu: ESO.
Unitats concertades:

1C1: 3 priv.
1C2: 3 priv.
2C1: 4 priv.
2C2: 3 priv.

ANNEX 4

Delegació Territorial: Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08017451.
Denominació: Santo Ángel.
Municipi: Gavà.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1C1: 3 priv.
1C2: 2 priv.
2C1: 2 priv.
2C2: 2 priv.

Delegació Territorial: Lleida

Comarca: Solsonès.

Codi: 25004279.
Denominació: Arrels I.
Municipi: Solsona.
Nivell educatiu i unitats concertades: EPRI.

EPRI: 11 priv.
Unitats sol·licitades denegades: 1.
Causa de denegació: 1.

(00.214.012)

RESOLUCIÓ de 24 d’agost de 2000, per
la qual es convoca concurs públic entre els
centres docents públics d’educació secun-
dària de Catalunya, per participar en pro-
grames d’innovació en el camp de l’ense-
nyament-aprenentatge de les l lengües
estrangeres.

Un dels objectius de l’ensenyament obli-
gatori és aconseguir que els alumnes de
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l’educació secundària obligatòria assoleixin
un bon nivell de competència lingüística en
llengua estrangera.

El Govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres en
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incidirà tant en els aspec-
tes de caràcter general vinculats tant amb
el desenvolupament ordinari de les classes,
com en la potenciació de projectes i activi-
tats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Per això enguany el Departament d’En-
senyament vol convocar un nou concurs
públic entre els centres docents públics
d’educació secundària de Catalunya que
duen a terme projectes per millorar la qua-
litat de l’ensenyament-aprenentatge de les
llengües estrangeres.

En ús de les facultats atribuïdes per l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Resolc:

Article 1. Convocar concurs públic entre els
centres docents públics d’educació secun-
dària dependents del Departament d’Ense-
nyament per a la participació en projectes
d’innovació en el camp de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria de concurs pú-
blic i que són les que consten a l’annex 1
d’aquesta Resolució.

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 des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, 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 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 a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 L’objecte d’aquest concurs públic és
millorar la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes, per mitjà de
la participació dels centres en alguna de les
modalitats de projectes d’innovació previs-
tos en aquesta convocatòria. La durada dels
projectes serà de dos cursos acadèmics
(2000-2001 i 2001-2002) i seran seleccio-
nats 40 centres.

—2 Es poden acollir a aquesta convoca-
tòria els centres docents públics d’educa-
ció secundària de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament, que vulguin
participar en programes d’innovació per
millorar la qualitat de l’ensenyament de la
llengua estrangera a l’ensenyament secun-
dari obligatori i els ensenyaments de batxi-
llerat, en les modalitats previstes en aques-
ta Resolució.

No es tindran en compte les sol·licituds
de centres que estiguin participant en pro-
jectes d’innovació seleccionats a l’empara
de la convocatòria feta per la Resolució de
8 d’octubre de 1999.

—3 Els centres només podran presentar
una sol·licitud per a una única de les moda-
litats següents:

Modalitat 1. Ensenyament d’alguna altra
matèria del currículum en llengua estran-
gera.

Modalitat 2. Integració de les noves tec-
nologies a l’aula de llengua estrangera.

Modalitat 3. Organització d’espais diver-
sificats a l’aula de llengua estrangera.

Modalitat 4. Implementació de metodo-
logies innovadores diferents de les especi-
ficades en les modalitats anteriors.

—4 Els centres hauran de complir els re-
quisits especificats a continuació:

Modalitat 1: centres públics que vulguin im-
partir, o que ja estiguin impartint, continguts
d’alguna matèria del currículum en llengua
estrangera i que es comprometin a oferir un
mínim de 35 hores a l’educació secundària
obligatòria, dins de la franja del currículum
variable, o de 70 hores als ensenyaments de
batxillerat, dins de les matèries optatives.

El projecte haurà d’estar elaborat en es-
treta col·laboració entre el professorat de
llengües i el de l’àrea implicada.

Modalitat 2: centres públics que vulguin in-
tegrar, o que ja estiguin integrant, al currí-
culum de llengua estrangera recursos tec-
nològics: audiovisuals, de la informació i/o
de la comunicació.

El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.

Modalitat 3: centres públics que hagin cre-
at, o vulguin crear, espais i materials d’apre-
nentatge diversificats, integrats a la progra-
mació, que afavoreixin l’autonomia dels
alumnes i el tractament de la diversitat.

El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.

Modalitat 4: centres públics que vulguin apli-
car, o que ja estiguin aplicant, nous enfoca-
ments didàctics innovadors, diferents dels
especificats en les modalitats anteriors, com
ara treball basat en projectes, elaboració de
revistes, teatre, etc.

—5 Els centres públics d’educació secun-
dària que es vulguin acollir a aquesta con-
vocatòria hauran de presentar una sol·-
licitud, segons el model que figura a l’annex
2 d’aquesta Resolució, a la qual hauran
d’adjuntar la documentació següent:

a) Projecte, amb el vistiplau del/de la di-
rector/a del centre, que inclogui:

Justificació. Criteris metodològics, d’ava-
luació, i explicació de com es coordinen les
propostes corresponents amb la programa-
ció. La justificació ha d’anar acompanyada
dels materials que ho exemplifiquin, si s’es-
cau.

Objectius i continguts específics del pro-
jecte.

Temporització del desenvolupament del
projecte.

Cicle, curs d’implementació del projecte.
b) Certificat de l’acta de l’aprovació del

projecte pel Consell Escolar.
c) Compromís escrit del director/a del

centre i dels professors implicats de garan-
tir la continuïtat durant els dos cursos aca-
dèmics de durada del projecte (2000-2001
i 2001-2002).

—6 Les sol·licituds, subscrites pel direc-
tor/a del centre, s’adreçaran al director
general d’Ordenació Educativa i es presen-
taran al Departament d’Ensenyament (Via
Augusta, 202, 08021 Barcelona), ja sigui
directament o bé per qualsevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú (BOE núm.
285 de 27.11.1992), modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Quan la sol·licitud es presenti a les ofici-
nes de correus es farà en un sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel fun-
cionari de correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’ende-
mà de la data de publicació d’aquesta Re-
solució al DOGC.

—7 Per a la selecció de les sol·licituds es
tindran en compte els criteris següents:

a) Objectius i fonamentació del projecte.
b) Tasques d’aprenentatge per a l’ade-

quació dels continguts.
c) Enfocament metodològic.
d) Grau d’innovació didàctica.

—8 Per tal de recolzar el desenvolupament
de l’experiència, els centres seleccionats
rebran formació i assessorament didàctic del
Departament d’Ensenyament.

—9 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria, a proposta d’una comissió
avaluadora formada per les persones se-
güents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un/a inspector/a de l’àrea de llengua, de-
signat/da a proposta del subdirector gene-
ral de la Inspecció.

Un/a inspector/a de l’àrea de llengües es-
trangeres, designat/da a proposta del sub-
director general de la Inspecció.

Dos/Dues professors/es del Centre de
Recursos de Llengües Estrangeres desig-
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nats/des a proposta de la directora del
Centre, un/a dels/de les quals actuarà de
secretari/ària.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució al director general d’Ordenació Edu-
cativa en el termini de 20 dies a comptar
des de l’endemà de la data de finalització
del termini de presentació d’instàncies.

—10 La resolució de concessió es notifi-
carà als interessats amb indicació de si
exhaureix o no la via administrativa, dels
possibles recursos i dels òrgans davant els
quals es poden interposar.

—11 Els materials que puguin ser ela-
borats en el desenvolupament dels pro-
jectes objecte d’aquesta convocatòria
seran propietat del Departament d’Ense-
nyament, el qual els podrà publicar, així
com efectuar-ne la difusió, sens perjudi-
ci del que disposa el text refós de la Llei
de la propietat intel·lectual, aprovat pel
Reia l  decret legis lat iu 1/1996, de 12
d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del De-
partament d’Ensenyament, podran publicar
els materials sempre que es faci menció ex-
pressa que formen part d’un projecte d’in-
novació en el camp de l’ensenyament-apre-
nentatge de les llengües estrangeres impulsat
des del Departament d’Ensenyament.

—12 La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innova-
ció educativa a l’empara de l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994, sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994).

L’acreditació d’haver desenvolupat satis-
factòriament la totalitat del projecte dona-
rà dret, al professorat implicat, a l’obten-
ció de mig crèdit d’innovació per any. La
certificació corresponent es lliurarà en aca-
bar el segon any del projecte.

Perquè aquests projectes siguin acredi-
tats com a projectes d’innovació educativa,
caldrà una certificació emesa per la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa.

Per obtenir aquesta certificació, caldrà:
a) Informe de la Inspecció d’Ensenyament

amb una valoració de la incidència de l’ex-
periència en la pràctica educativa i dels
casos que consideri que no són creditors
de certificat, si n’hi ha.

b) Informe del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres acreditatiu que el
projecte s’ha dut a terme satisfactòriament,
complint tots els requisits -formació i imple-
mentació.

c) Lliurament, per part dels centres, a la
Direcció General d’Ordenació Educativa, el
mes de juny de 2001 i el mes de juny de
2002 de:

Certificació del/de la director/a del cen-
tre on es faci constar el nom, els cognoms
i el DNI del professorat que ha participat en
l’experiència d’innovació, i quina ha estat la
seva participació.

d) Lliurament, per part dels centres, a la
Direcció General d’Ordenació Educativa,

abans del mes de juny del segon curs del
projecte, de la documentació següent:

Original dels materials elaborats, si s’es-
cau.

Memòria del projecte.

ANNEX 2

Full de sol·licitud

Modalitat:
Idioma:
Curs/cicle educatiu d’implementació del
projecte:
Nom del centre:
Codi del centre:
NIF del centre:
Adreça:
Municipi:
Telèfon:
Fax:

Dades professors:
Nom:
Cognoms:
DNI:
Adreça electrònica:

(00.192.017)

RESOLUCIÓ de 24 d’agost de 2000, per
la qual es convoca concurs públic entre els
centres docents públics d’educació primà-
ria, per participar en projectes d’innovació
en el camp de l’ensenyament-aprenentatge
de les llengües estrangeres.

El nou currículum educatiu permet l’avan-
çament de l’ensenyament-aprenentatge
d’una llengua estrangera i la introducció
d’una segona llengua al tercer cicle de l’edu-
cació primària, per la qual cosa es vol po-
tenciar la realització de projectes d’innova-
ció que afavoreixin un major contacte de
l’alumne amb les llengües estrangeres.

El Govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres a
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Aquest projecte incidirà tant en els aspec-
tes de caràcter general vinculats amb el des-
envolupament ordinari de les classes, com
en la potenciació de projectes i activitats
complementàries que faciliten l’ús de les
llengües estrangeres.

Per tot això, enguany el Departament
d’Ensenyament vol convocar un nou con-
curs públic entre els centres docents públics
d’educació primària de Catalunya que duen
a terme projectes per millorar la qualitat de
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües
estrangeres.

En ús de les facultats atribuïdes per l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació Educativa,

Resolc:

Article 1. Convocar concurs públic entre
els centres docents públics d’educació pri-
mària de Catalunya dependents del Depar-
tament d’Ensenyament, per a la participa-
ció en projectes d’innovació en el camp de
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües
estrangeres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria de concurs pú-
blic i que són les que consten a l’annex
d’aquesta Resolució.

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
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 d’agost de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 L’objecte d’aquest concurs públic és
millorar la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes per mitjà de
la participació dels centres en alguna de les
modalitats dels projectes d’innovació pre-
vistos en aquesta convocatòria. La durada
dels projectes serà de dos cursos acadè-
mics (2000-2001 i 2001-2002) i seran se-
leccionats 40 centres.

—2 Es poden acollir a aquesta convocatò-
ria els centres docents públics d’educació
primària de Catalunya dependents del De-
partament d’Ensenyament que vulguin par-
ticipar en els projectes d’innovació de les
modalitats següents:

1. Introducció d’una llengua estrangera
abans del segon cicle de l’educació primària.

2. La millora de la qualitat de l’ensenya-
ment de la llengua estrangera en els cicles
segon i tercer de l’educació primària.

3. Introducció d’una segona llengua estran-
gera al cicle superior de l’educació primària.

—3 Els centres docents públics d’educa-
ció primària que es presentin a aquesta con-
vocatòria hauran de complir els requisits
especificats a continuació, segons la mo-
dalitat del projecte al qual s’opti:
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Modalitat 1: introducció d’una llengua es-
trangera abans del segon cicle de primària.
Àmbit: centres públics que introdueixin una
llengua estrangera abans del segon cicle de
l’educació primària (educació infantil i pri-
mer cicle de l’educació primària).
Requisits:

Els centres que ho sol·licitin hauran d’ha-
ver iniciat l’experiència anteriorment o du-
rant el curs 2000-2001.

El projecte ha d’estar aprovat pel Consell
Escolar i recollit en el Projecte lingüístic.

Tenir professorat especialista definitiu o
compromís del centre de donar continuïtat
al projecte.

Una dedicació horària mínima d’1 h 30 m
setmanal, distribuïda en dues sessions o més.

Tenir elaborat el segon nivell de concre-
ció de l’àrea.

Haver efectuat una avaluació interna de
l’àrea de llengua amb resultats positius.

Assumir el compromís de continuïtat de
l’experiència per a cada grup d’alumnes que
la comenci.

Modalitat 2: la millora de la qualitat de l’en-
senyament de la llengua estrangera en els
cicles segon i tercer.
Àmbit: centres públics amb un pla específic
d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’ensenyament de la llengua estrangera en
els cicles segon i tercer de l’educació pri-
mària (per exemple: augment d’hores impar-
tides setmanalment de la matèria de llen-
gua estrangera, organització del treball en
grups reduïts, organització de tallers inter-
disciplinars en llengua estrangera, creació
d’una aula de llengua estrangera, etc.)
Requisits:

El projecte ha d’estar aprovat pel Consell
Escolar i recollit en el Projecte lingüístic.

Tenir professorat especialista definitiu o
compromís del centre de donar continuïtat
al projecte.

Tenir elaborat el segon nivell de concre-
ció de l’àrea.

Assumir el compromís de continuïtat de
l’experiència per a cada grup d’alumnes que
la comenci.

Modalitat 3: introducció d’una segona llen-
gua estrangera al tercer cicle de l’educació
primària.
Àmbit: centres públics que vulguin oferir en
el curs 2001-2002, o ja ofereixin, una sego-
na llengua estrangera al tercer cicle.
Requisits:

El projecte ha d’estar aprovat pel Consell
Escolar i recollit en el Projecte lingüístic.

Tenir professorat definitiu amb capacita-
ció o que pugui acreditar un bon coneixe-
ment de la llengua.

Una dedicació horària mínima d’1 h set-
manal.

Assumir el compromís de continuïtat de
l’experiència per a cada grup d’alumnes que
la comenci i vetllar perquè pugui seguir
durant l’educació secundària obligatòria.

—4 Les sol·licituds, subscrites pel/per la
director/a del centre, hauran d’anar acom-
panyades de la documentació següent:

Justificació del projecte: objectius.
Concreció de les propostes d’innovació.
Aprovació del Consell Escolar i claustre.
Projecte curricular de l’àrea de llengües

estrangeres.

Recursos humans de què es disposa per
a la realització del projecte.

Organització de l’àrea: nombre d’alum-
nes, nivell, horari, grups.

—5 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor general d’Ordenació Educativa i es pre-
sentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
ja sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992), modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Si la sol·licitud es presenta a les oficines
de correus s’haurà de fer en sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel fun-
cionari de correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptat a partir de l’ende-
mà de la data de publicació d’aquesta Re-
solució al DOGC.

—6 Els criteris prioritaris per a l’avaluació
de les sol·licituds seran els següents:

a) Grau d’adequació als aspectes estipu-
lats per a cadascuna de les modalitats.

b) Distribució equitativa per delegacions
territorials en funció dels projectes presentats.

—7 Per tal de recolzar el desenvolupament
de l’experiència, els centres seleccionats
rebran del Departament d’Ensenyament
sessions de formació i assessorament du-
rant 15 hores i dotació de material pedagò-
gic adequat.

—8 Es delega en el director general d’Or-
denació Educativa la resolució d’aquesta
convocatòria, a proposta d’una comissió
avaluadora formada per les persones se-
güents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un/a inspector/a de l’àrea de llengua, de-
signat/da a proposta del subdirector gene-
ral de la Inspecció.

Un/a inspector/a de l’àrea de llengües es-
trangeres, designat/da a proposta del sub-
director general de la Inspecció.

Dos/Dues professors/es del Centre de
Recursos de Llengües Estrangeres, desig-
nats/des a proposta de la directora del
Centre, un/a dels/de les quals actuarà de
secretari/ària.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

La comissió elevarà la proposta de reso-
lució al director general d’Ordenació Edu-
cativa en el termini de 20 dies a comptar
des de l’endemà de la data de finalització
del termini de presentació d’instàncies.

—9 La resolució de concessió es notifica-
rà als interessats amb indicació de si exhau-
reix o no la via administrativa, dels possi-
bles recursos i dels òrgans davant els quals
es poden interposar.

—10 Els materials que puguin ser elabo-
rats en el desenvolupament dels projectes
objecte d’aquesta convocatòria seran propie-
tat del Departament d’Ensenyament, el qual els
podrà publicar, així com efectuar-ne la difusió,

sens perjudici del que disposa el text refós de
la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del De-
partament d’Ensenyament, podran publicar
els materials sempre que es faci menció ex-
pressa que formen part d’un projecte d’in-
novació en el camp de l’ensenyament-apre-
nentatge de les llengües estrangeres impulsat
des del Departament d’Ensenyament.

—11 La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innova-
ció educativa a l’empara de l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994, sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994).

L’acreditació d’haver desenvolupat satis-
factòriament la totalitat del projecte donarà
dret a un crèdit d’innovació (mig crèdit per
curs acadèmic) al professorat implicat. En
cas que només es pugui acreditar haver
participat en el projecte durant el primer curs
acadèmic es tindrà dret a un certificat de
formació, de conformitat amb l’article 4
apartat 2.a) de l’Ordre esmentada, sempre
que s’hagin realitzat efectivament les hores
de formació establertes.

Per a l’acreditació de les activitats, com
a realització de projectes d’innovació edu-
cativa, caldrà un certificat emès per la Di-
recció General d’Ordenació Educativa.

Per obtenir aquest certificat, els centres
hauran de presentar a la Direcció General
d’Ordenació Educativa, abans del mes de
juliol del segon curs del projecte la docu-
mentació següent:

L’original dels materials elaborats, si s’es-
cau, i la memòria del projecte.

La memòria ha de recollir específicament
quins canvis s’han produït en el centre com
a resultat d’haver pres part en el projecte i
com s’han reflectit en la documentació del
centre, així com la valoració dels resultats
aconseguits.

El certificat del/de la director/a del centre
on es faci constar el nom, els cognoms i el
DNI del professorat que ha participat efec-
tivament en l’experiència d’innovació, i qui-
na ha estat la seva participació, així com la
seva durada.

Un informe de la Inspecció d’Ensenya-
ment amb una valoració de la incidència de
l’experiència a la pràctica educativa i, si n’hi
ha, els casos que consideri que no són
creditors del certificat.

Un informe del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres acreditatiu de la rea-
lització de la formació corresponent, i dels
treballs duts a terme de manera satisfactò-
ria, si s’escau.

(00.192.018)


