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ORDRE de 28 de setembre de 2000, de
modificació de l’Ordre de 21 d’agost de
2000, per la qual es fa pública la convoca-
tòria per a l’atorgament dels ajuts de men-
jador del curs escolar 2000-2001.

Mitjançant l’Ordre de 21 d’agost de 2000
es va publicar una convocatòria per a l’ator-
gament dels ajuts de menjador del curs 2000-
2001 (DOGC núm. 3223, de 12.9.2000).

El punt 1 de la part resolutòria estableix
que la convocatòria té com a objectiu ator-
gar ajuts individuals de menjador per aten-
dre necessitats d’origen socioeconòmic.
Aquests ajuts s’adrecen als alumnes d’en-
senyaments obligatoris als quals no els
correspongui la gratuïtat del servei escolar
de menjador i estiguin escolaritzats en cen-
tres públics de titularitat del Departament
d’Ensenyament de la ciutat de Barcelona,
per al curs 2000-2001.

El nombre d’alumnes que hi ha de segon
cicle d’educació infantil als quals no els cor-
respon la gratuïtat del servei escolar de men-
jador i amb necessitats d’origen socioeco-
nòmic, fa aconsellable modificar aquest
aspecte de l’Ordre de convocatòria, per tal

incloure’ls com a possibles beneficiaris dels
ajuts individuals de menjador.

La base 7.3 i 7.5 de l’annex 1 preveu que
l’alumnat que, tot i reunir els requisits de la
convocatòria, no hagi assolit un nombre
d’ordre que el permeti obtenir l’ajut, atès que
els recursos disponibles són limitats, que-
darà ordenat d’acord amb la seva puntua-
ció i formarà part d’una llista d’espera.

D’acord amb això i per tal que les baixes
que es puguin produir quedin cobertes amb
alumnes del mateix centre que romanguin
en la llista d’espera, aquesta quedarà orde-
nada per centres.

La base 7.2 de l’annex 1 preveu que es
constitueixi una comissió amb seu a la
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
amb la finalitat d’elaborar la proposta de
resolució. Als membres previstos a l’Ordre
de convocatòria que constituiran la comis-
sió, s’integrarà un representant dels Serveis
Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Atès que pot produir-se que en el moment
de formalitzar la sol·licitud la família no pu-
gui adjuntar la certificació per no ser usuà-
ria dels serveis socials, es creu convenient
que, en aquests casos, el Consell Escolar
del centre valori aquestes condicions.

Per tot això, i d’acord amb la proposta
de la Direcció General de Promoció Educa-
tiva,

Ordeno:

—1 Modificar el punt 1 de la part resolu-
tòria i la base 2.1 de l’annex 1 de l’Ordre de
21 d’agost de 2000, per la qual es fa públi-
ca la convocatòria per a l’atorgament dels
ajuts de menjador del curs escolar 2000-
2001, en el sentit d’incloure com a benefi-
ciaris dels ajuts els alumnes que cursin el
segon cicle d’educació infantil en centres
docents ordinaris, d’atenció educativa pre-
ferent o d’educació especial, de titularitat
del Departament d’Ensenyament de la ciu-
tat de Barcelona.
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—2 Modificar l’apartat d) de la base 4.2
de l’annex 1 que ha de quedar redactat de
la manera següent:
“Condicions socials del sol·licitant, que se-
ran acreditades mitjançant certificació dels
Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajun-
tament corresponent”.

—3 Modificar la base 7.3 i 7.5 de l’annex
1 en el sentit d’ordenar l’alumnat que, tot i
reunir els requisits de la convocatòria, no hagi
assolit un nombre d’ordre que el permeti
obtenir l’ajut, d’acord amb la seva puntua-
ció, en una llista d’espera per centres do-
cents, per tal que les baixes puguin ser co-
bertes amb alumnes del mateix centre.

—4 Modificar la base 7.2 de l’annex 1, en
el sentit d’incloure un representat dels Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Barcelona,
com a membre de la comissió que es cons-
tituirà amb la finalitat d’elaborar la proposta
de resolució.

—5 Modificar el punt 3 de l’annex 2 que
ha de quedar redactat de la manera següent:

“Condicions sociofamiliars desfavorides:
les valorarà un professional dels serveis so-
cials corresponents que aconsellin facilitar
l’ajut de menjador, fins a un màxim de 5
punts. En aquells casos en què, per no ser
usuari dels serveis socials, no hi hagi la cer-
tificació prevista a la base 4.2 d) de l’Annex
1, la valoració d’aquestes condicions serà
realitzada pel Consell Escolar del centre.”

—6 Esmenar l’errada detectada a la base
7.2 en el sentit de nomenar com a secretà-
ria de la comissió que es constituirà a la
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
a la cap del Negociat d’Alumnes de la De-
legació Territorial.

—7 Prorrogar 10 dies el termini de presen-
tació de sol·licituds previst a l’Ordre de 21
d’agost de 2000.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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 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 ad-
ministratiu 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, 28 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.273.101)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2000, de
modificació de la Resolució de 27 de juliol
de 2000, per la qual s’estableix l’experimen-
tació en determinats centres docents dels
ensenyaments substitutoris de la prova
d’accés als cicles formatius de grau supe-
rior, en algunes famílies professionals, per
al curs 2000-2001.

Atès que s’han observat errades en el
text de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3214, pàg. 11120,
de 29.8.2000, i d’acord amb l’article 105
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,

Resolc:

Modificar els annexos 2, 3 i 4 de la Re-
solució de 27 de juliol de 2000, per la qual
s’estableix l’experimentació en determinats
centres docents dels ensenyaments subs-
titutoris de la prova d’accés als cicles for-
matius de grau superior, en algunes famí-
lies professionals, per al curs 2000-2001
(DOGC núm. 3214, de 29.8.2000), en el
sentit següent:

A la pàg. 11121, en el Grup 1. i Grup 2.
de l’annex 2, on diu:

“Matèries Crèdits

”Càlcul financer
 i funcions matemàtiques ...................... 4”,
ha de dir:
“Càlcul i funcions matemàtiques ........... 4”.

A la pàg. 11122, en la família de sanitat
de l’annex 3, on diu:
“Mecànica aplicada .................................. 3
”Medi ambient ........................................ 3”,
ha de dir:
“Medi ambient (2) .................................... 3”

”(2) Tots els cicles de la família, excepte el
de pròtesis dentals i ortesis i pròtesis”.

A la pàg. 11123, en l’apartat de matèries
d’especialitat i específiques de l’annex 4,
s’ha d’incloure el programa següent:

Càlcul i funcions matemàtiques

1. Nombres
1.1 Els conjunts numèrics dels nombres

naturals, enters i racionals.
1.2 Nombres irracionals.
1.3 El conjunt dels nombres reals. Apro-

ximació d’un nombre irracional per un raci-
onal: arrodoniment i truncament. Error.

1.4 Ordenació de nombres reals i repre-
sentació sobre la recta. Intervals. Desigual-
tats i valors absoluts.

1.5 Càlcul amb nombres reals. Potèn-
cies i radicals. Notació científica.

2. Polinomis
2.1 Expressions polinòmiques amb una

indeterminada.
2.2 Operacions amb polinomis. Regla

de Ruffini.
2.3 Valor numèric. Teorema del residu.
2.4 Arrels d’un polinomi. Factorització

de polinomis.

3. Equacions
3.1 Concepte d’equació amb una incòg-

nita. Equacions de 1r grau.
3.2 Equacions de 2n grau i irracionals.
3.3 Equacions polinòmiques amb algu-

na arrel entera.
3.4 Equacions exponencials.
3.5 El logaritme com a solució de l’equa-

ció: ax = b. Logaritmes decimals i neperi-
ans. Propietats dels logaritmes.

4. Sistemes d’equacions.
4.1 Sistemes d’equacions de 1r i 2n

grau amb dues incògnites.
4.2 Sistemes d’equacions lineals amb 3

incògnites. Matrius associades a un sistema
d’equacions. Mètode de Gauss. Determinant
d’una matriu. Rang d’una matriu. Regla de
Cramer.

5. Trigonometria.
5.1 Raons trigonomètriques en un trian-

gle rectangle.
5.2 Resolució de triangles rectangles.
5.3 La circumferència unitat. Represen-

tació de les raons trigonomètriques (sinus,
cosinus i tangent) de qualsevol angle sobre
la circumferència unitat. Signe de les raons
segons el quadrant.

5.4 Relació entre les raons trigonomè-
triques d’un angle qualsevol i un del primer
quadrant.

5.5 Fórmules fonamentals:
sin2 a + cos2 a = 1      tg a = sin a / cos a.
5.6 Angles positius i negatius. Angles

més grans que 360º.
5.7 El radian.

6. Vectors en el pla.
6.1 El pla com a conjunt de punts: R2.

Sistemes de referència i coordenades dels
punts del pla.

6.2 Vectors del pla. Mòdul, direcció i
sentit.

6.3 Components d’un vector. Relació
entre les components d’un vector i les co-
ordenades de l’origen i de l’extrem.

6.4 Operacions amb vectors (gràfica-
ment i a partir dels seus components).

6.5 Mòdul i argument d’un vector. Re-
lació amb els seus components.

6.6 Producte escalar de vectors. Angle
entre dos vectors.

6.7 Vectors paral·lels i perpendiculars.
6.8 Punt mitjà d’un segment.

7. Equacions de la recta en el pla.
7.1 Equacions de la recta (vectorial, pa-

ramètrica, continua, general i punt-pendent)
7.2 Posició relativa de dues rectes.

Paral·lelisme i perpendicularitat.
7.3 Distàncies (entre dos punts, entre

recta i punt i entre rectes paral·leles).
7.4 Angle de dues rectes.

8. Llocs geomètrics. La circumferència.
8.1 Definició de la circumferència com a

lloc geomètric. Equació de la circumferència.
Relació de l’equació amb el centre i el radi.

9. Els nombres complexos.
9.1 Els nombres complexos com ampli-

ació dels nombres reals.
9.2 Tipus de notació dels nombres com-

plexos: forma binòmica i forma polar. Pas
de forma binòmica a polar i recíprocament.

9.3 Operacions en forma binòmica i
polar.
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10. Funcions reals.
10.1 Concepte de funció.
10.2 Estudi global d’una funció: domi-

ni, recorregut, fórmula, taula i gràfica.
10.3 Estudi global, mitjançant exem-

ples, de les funcions polinòmiques, racio-
nals, trigonomètriques, exponencials i lo-
garítmiques. Aplicació a la tècnica i a la
ciència. (Introducció de la continuïtat, els
límits i les asímptotes).

10.4 Funcions definides a trossos.
10.5 Composició de funcions.
10.6 Estudi local d’una funció:
Funció creixent i funció decreixent, mà-

xims i mínims relatius.
Límit d’un funció en l’infinit: asímptotes

horitzontals.
Límit d’una funció quan  x  tendeix a  a

(límits laterals): asímptotes verticals.
10.7 Càlcul sistemàtic de límits de fun-

cions. Indeterminacions. Resolució:

0 , ∞ , 0 .
K ∞ 0

Continuïtat. Tipus de discontinuïtats.

11. Derivades.
11.1 Concepte de derivada. Derivada

d’una funció en un punt.
11.2 Interpretació geomètrica. Equació

de la recta tangent.
11.3 Funció derivada. Regles de deri-

vació.
11.4 Aplicació de la primera i segona de-

rivada d’una funció al càlcul d’intervals de
creixement i decreixement  i extrems relatius.

11.5 Construcció de gràfiques: domi-
ni, recorregut, talls amb els eixos, simetri-
es, periodicitat, punts de discontinuïtat,
asímptotes verticals, horitzontals i obli-
qües, intervals de creixement i decreixe-
ment i màxims i mínims relatius.

11.6 Optimització.

12. Introducció a les integrals.
12.1 Primitiva d’una funció. Integral in-

definida.
12.2 Integrals immediates i quasi imme-

diates.
12.3 Àrea sota una corba. Integral de-

finida. Regla de Barrow.

Aquesta Resolució i la de 27 de juliol de
2000 que es modifica, exhaureixen la via ad-
ministrativa.

Contra aquestes resolucions, les persones
interessades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat 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 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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, 9 d’octubre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.279.063)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants Tago-
re, de Rubí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Tagore, de Rubí, en petició
de canvi de denominació específica, 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, regula-
dora 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 modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Tagore,
de Rubí, per canvi de denominació especí-
fica, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 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 la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 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.

Sabadell, 3 d’octubre de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Rubí.
Localitat: Rubí.

Núm. de codi: 08052049.
Denominació: Tagore.
Adreça: c. Calderón de la Barca, 42.
Titular: María Ángeles Barranco Sánchez.
NIF: 39157101S.

S’autoritza el canvi de denominació es-
pecífica, que passa a ser Tagarot, amb efec-
tes a partir del primer dia del mes següent
al de la data de publicació d’aquesta Reso-
lució al DOGC.
Composició del centre

Autorització d’obertura com a llar d’in-
fants, vigent fins el 24 d’octubre de 2002,
amb una capacitat  màxima de 40 llocs
escolars.

(00.272.037)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Roig, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Roig, de Tarragona,
en petició d’autorització d’ampliació d’uni-
tats del nivell d’educació infantil i dels en-
senyaments de formació professional de
grau mitjà i de grau superior, 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, regula-
dora 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; 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 desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Roig, de Tarragona, per ampliació d’unitats,
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 no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
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.
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Tarragona, 3 d’octubre de 2000

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
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: 43003410.
Denominació: Roig.
Adreça: c. Cristòfor Colom, 9.
Titular: María del Carmen Roig Cucurull.
NIF: 39593497D.

S’autoritza l’ampliació de tres unitats del
primer cicle del nivell d’educació infantil, llar
d’infants, amb capacitat per a 41 llocs es-
colars.

S’autoritza l’ampliació del cicle formatiu
de grau mitjà dels ensenyaments de forma-
ció professional següent:

Família administració, cicle formatiu ges-
tió administrativa, amb un grup amb capa-
citat per a 20 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 20 llocs escolars.

S’autoritza l’ampliació del cicle formatiu
de grau superior de l’ensenyament de for-
mació professional següent:

Família administració, cicle formatiu ad-
ministració i finances, amb dos grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 20 llocs esco-
lars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de primer cicle, llar d’infants,

amb capacitat per a 41 llocs escolars.
3 unitats de segon cicle, parvulari, amb

capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària:
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.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu ges-

tió administrativa, amb un grup amb capa-
citat per a 20 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 20 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu d’ad-

ministració i finances, amb dos grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars. En cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars.

(00.272.022)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Àgora, de Sant Cugat del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del

centre docent privat Àgora, de Sant Cugat
del Vallès, en petició d’ampliació del nivell
d’educació primària, obertura dels nivells
d’educació infantil i de l’educació secundà-
ria obligatòria, i dels ensenyaments de bat-
xillerat, i supressió dels ensenyaments de
batxillerat unificat polivalent i del curs d’ori-
entació universitària, es va instruir l’expedi-
ent 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, regula-
dora 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 modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Àgora, de Sant Cugat del Vallès, per ampli-
ació del nivell d’educació primària, obertu-
ra dels nivells d’educació infantil i de l’edu-
cació secundària obligatòria, i dels ensenya-
ments de batxi l lerat,  i  supressió dels
ensenyaments de batxillerat unificat poliva-
lent i del curs d’orientació universitària, 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 no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 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.

Sabadell, 4 d’octubre de 2000

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Núm. de codi: 08044429.
Denominació: Àgora.
Adreça: c. Ferrer i Guàrdia, s/n.
Titular: Estudio Ágora, SA.
NIF: A58737396.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats del ni-
vell d’educació primària amb capacitat per

a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció infantil amb 3 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 75 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 6 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats
de la modalitat d’humanitats i ciències so-
cials amb capacitat per a 70 llocs escolars,
i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza la supressió dels ensenyaments
de batxillerat unificat polivalent i COU amb una
capacitat per a 320 llocs escolars, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la LOGSE.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de segon ci-
cle amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

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

(00.272.032)

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2000, per
la qual es deixa inactiu un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Sant Mori.

L’evolució contínua de les necessitats
d’escolarització du a modificar adequada-
ment la programació de llocs escolars, la
qual cosa pot comportar canvis en la xarxa
de centres docents.

La Delegació Territorial d’Ensenyament de
Girona ha tramitat un expedient que afecta
el col·legi d’educació infantil i primària Idília
Cristina Alloza, de Sant Mori, comarca de
l’Alt Empordà, que compta amb l’informe fa-
vorable de la Inspecció d’Ensenyament.

Ateses les actuacions esmentades, i
d’acord amb el que indica la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

Article únic
Deixar inactiu el col·legi d’educació infan-
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til i primària Idília Cristina Alloza, amb número
de codi 17003604, ubicat al c. de la Marque-
sa, 31, de Sant Mori, comarca de l’Alt
Empordà, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius des de la fi del curs escolar 1999-2000.

Els expedients acadèmics dels alumnes
que hi ha al centre es dipositaran al CEIP de
Camallera, amb número de codi 17003768,
de Camallera (Saus).

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 Diari Oficial de la Generalitat
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 con-
tenciosa 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, 6 d’octubre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(00.273.044)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2000,
per la qual es revoquen parcialment diver-
ses subvencions atorgades per la Resolu-
ció de 17 de desembre de 1999, per la qual
es resol la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a l’escolarització d’in-
fants en centres privats d’educació infantil
de primer cicle de Catalunya.

Per la Resolució de 17 de desembre de
1999 (DOGC núm. 3044, de 28.12.1999), es
va resoldre la convocatòria per a la conces-
sió de subvencions per a l’escolarització
d’infants en centres docents privats d’edu-
cació infantil de primer cicle de Catalunya.

D’acord amb l’apartat 5 d’aquesta Reso-
lució, els centres  que durant el termini indi-
cat en aquest mateix apartat no presentin la
justificació de la destinació de la subvenció
o ho facin de manera incompleta o incorrec-
ta, perdran el seu dret a la subvenció.

Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació de la destinació de les subven-
cions de diversos centres, cal revocar parci-
alment aquestes subvencions, abans d’efec-
tuar el seu pagament, per tal d’adequar-les
a les quantitats correctament justificades.

Per tant, en aplicació de l’article 99 del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel

qual s’aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 25/1998, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i per
la Llei 4/2000, de mesures fiscals i admi-
nistratives,  a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Docents,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvenci-
ons atorgades per la Resolució de 17 de de-
sembre de 1999, per la qual es resol la con-
vocatòria per a la concessió de subvencions
per a l’escolarització d’infants en centres
privats d’educació infantil de primer cicle de
Catalunya, en el sentit que s’especifica en
l’annex d’aquesta Resolució, atès que els
centres no han presentat la justificació de
la destinació de la subvenció o ho han jus-
tificat de manera incompleta o incorrecta.

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 Diari Oficial de la Generalitat
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 con-
tenciosa 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, 7 de setembre de 2000

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució de
17 de desembre de 1999.
SD: subvenció definit ivament atorgada
d’acord amb les justificacions presenta-
des pel centre.

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003087.
Denominació: San Juan Bautista.
Municipi: Barcelona.
SA: 2.572.940 ptes.
SD: 2.531.854 ptes.

Codi: 08048241.
Denominació: La Caseta.
Municipi: Barcelona.
SA: 1.444.250 ptes.
SD: centre sense subvenció per manca de
justificació.

Codi: 08049580.
Denominació: La Lluna.
Municipi: Barcelona.
SA: 2.558.384 ptes.
SD: 2.547.100 ptes.

Codi: 08049634.
Denominació: Madre Teresa.
Municipi: Barcelona.
SA: 4.949.284 ptes.
SD: 3.230.500 ptes.

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).

Codi: 08043759.
Denominació: L’Espill.
Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
SA: 1.592.308 ptes.
SD: 1.536.686 ptes.

Codi: 08048253.
Denominació: El Campanar.
Municipi: Alella.
Comarca: Maresme.
SA: 2.410.305 ptes.
SD: 2.347.900 ptes.

Codi: 08052141.
Denominació: Aliret.
Municipi: Cardona.
Comarca: Bages.
SA: 2.002.533 ptes.
SD: 1.890.000 ptes.

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08055968.
Denominació: El Coral.
Municipi: Castellar del Vallès.
SA: 2.463.707 ptes.
SD: 2.431.358 ptes.

Delegació territorial: Lleida.

Codi: 25000742.
Denominació: Pare Palau.
Municipi: Aitona.
Comarca: Segrià.
SA: 662.649 ptes.
SD: 642.222 ptes.

Codi: 25002830.
Denominació: La Llar-2.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
SA: 1.286.470 ptes.
SD: 1.133.900 ptes.

Codi: 25007335.
Denominació: La Llar.
Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
SA: 2.051.080 ptes.
SD: 622.400 ptes.

Delegació territorial: Tarragona.

Codi: 43003793.
Denominació: La Salle Torreforta.
Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
SA: 1.694.254 ptes.
SD: 1.444.586 ptes.

Codi: 43008559.
Denominació: El Nieró.
Municipi: Llorenç del Penedès.
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Comarca: Baix Penedès.
SA: 1.995.246 ptes.
SD: 1.274.637 ptes.

Codi: 43009266.
Denominació: Mare Natura.
Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
SA: 4.250.206 ptes.
SD: 3.431.186 ptes.

(00.272.030)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2000, per
la qual s’implanta un cicle formatiu de for-
mació professional de grau superior a l’ins-
titut d’educació secundària  El Calamot, de
Gavà.

El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de
modificació del calendari d’aplicació i de
l’adequació dels concerts educatius vigents
a la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya, preveu a l’article 6 la implanta-
ció progressiva dels cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior al llarg del calendari d’aplicació del
nou sistema educatiu, implantació que
s’haurà de completar el curs 1999-2000 pel
que fa als cicles de grau mitja i al curs
2000-2001 pel que fa als cicles de grau su-
perior.

L’estudi del mapa escolar de Catalunya
aconsella la reestructuració de l’oferta d’en-
senyaments per tal d’adequar-la a les ne-
cessitats educatives i al millor aprofitament
dels recursos disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació d’un cicle formatiu de
formació professional al centre  docent que
s’indica.

D’acord amb el que disposa la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació,

Resolc:

—1 Implantar el cicle formatiu de forma-
ció professional de grau superior de man-
teniment d’equips industrials a l’institut
d’educació secundària El Calamot, amb
número de codi 08041866, de Gavà (Baix
Llobregat), amb  efectes acadèmics i ad-
ministratius des de l’inici del curs escolar
2000-2001.

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

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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, 3 d’octubre de 2000

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(00.272.020)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2000, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Mainada, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat La Mainada, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat,
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, regula-
dora 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 modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Mainada, de Barcelona, per canvi de titula-
ritat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 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 la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 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.

Barcelona, 4 d’octubre de 2000

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

Maria 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: 08010717.
Denominació: La Mainada.
Adreça: rbla. Volart, 29.
Titular: María Isabel Bazán Giner i María
Teresa Giménez Sánchez.
NIF: 38551520R i 38068877J.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de María Teresa Giménez Sán-
chez, amb NIF 38068877J, amb efectes a
partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a parvulari vigent fins al
24 d’octubre de 2002, amb 2 unitats amb
capacitat per a 50 llocs escolars.

(00.272.023)


