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RESOLUCIÓ de 12 de març de 2001, de
convocatòria per a la presentació de sol·li-
cituds per impartir programes de garantia
social durant el curs 2001-2002.

D’acord amb l’article 23.2 de la LOGSE,
atesa la necessitat de garantir una oferta for-
mativa que possibiliti la inserció al món labo-
ral o bé la reincorporació al sistema educatiu
dels joves que no han assolit els objectius
de l’ensenyament obligatori i, per tal d’incor-
porar a aquesta oferta els projectes d’altres
administracions, entitats o institucions que
s’ajustin al plantejament d’objectius i contin-

guts previstos en l’Ordre de 22 de juliol de
1993 (DOGC núm. 1781, de 9.8.1993);

A proposta de la Direcció General de For-
mació Professional,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la presenta-
ció de sol·licituds per impartir programes de
garantia social durant el curs 2001-2002.

—2 Les autoritzacions per impartir progra-
mes de garantia social durant el curs 2001-
2002 podran sol·licitar-se al Departament
d’Ensenyament en el termini de 30 dies hà-
bils comptadors des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—3 Podran presentar aquests projectes
formatius totes les administracions locals,
entitats, institucions i centres de formació
privats de l’àmbit territorial de Catalunya que
disposin d’una infrastructura adient i d’una
trajectòria de formació reconeguda.

—4 La sol·l icitud s’haurà de formular
d’acord amb el que especifica l’annex
d’aquesta Resolució. En el cas de projec-
tes que no han estat autoritzats per al curs
2000-2001, a la instància s’acompanyarà
una memòria del projecte en la qual cons-
taran els apartats següents:

a) Justificació i antecedents. Característi-
ques del col·lectiu a qui va adreçat i adequa-
ció de l’oferta formativa al context productiu.

b) Plantejament: estructura i continguts
formatius, d’acord amb l’Ordre de 22 de
juliol de 1993.

c) Durada i temporalització.
d) Llicència d’activitats i certificat de soli-

desa, degudament actualitzats, si l’immoble
on s’imparteix el programa no és el mateix
on s’imparteixen altres ensenyaments auto-
ritzats pel Departament d’Ensenyament.

e) Infraestructura i recursos materials i
humans a disposició del projecte, indicant
específicament:

Característiques del personal adscrit al
projecte (experiència, titulació, capacitats i
coneixements per impartir la formació).

Locals i equipaments disponibles per dur
a terme el projecte, així com les seves ca-
racterístiques.
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—5 Les instàncies de la sol·licitud, juntament
amb la documentació que assenyala el punt
anterior, s’adreçaran a la directora general de
Formació Professional i es presentaran als ser-
veis centrals o a les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament, directament o
per qualsevol dels mitjans que estableix l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999.

—6 La Direcció General de Formació Pro-
fesional examinarà el contingut de cada pro-
jecte tenint en compte els requisits establerts
en aquesta Resolució, la idoneïtat de la seva
implantació en la zona sol·licitada, i, si s’es-
cau, el funcionament del projecte en cursos
anteriors. En el termini de dos mesos a comp-
tar des de la finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds, la directora general
de Formació Professional autoritzarà els pro-
jectes, mitjançant la corresponent resolució,
que serà publicada al DOGC. Aquests pro-
jectes podran impartir-se com a programes
de garantia social durant el curs 2001-2002.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
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 disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potesta-
tivament 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, 12 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

A la sol·licitud hi constarà:
Nom de la institució, entitat o centre.
Codi del centre (CDE) (si en té).
Persona responsable.
Telèfon.
Adreça.
Codi postal.
Localitat.
Comarca.
Adreça on es realitzarà la formació.
Nombre de grups a atendre.

També s’haurà de detallar per a cada
grup:

Nombre de joves previst
Perfil professional
Hores de formació
Període de realització

(01.065.105)

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Pilar, de Premià de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Pilar, de Premià de
Mar, en petició d’autorització de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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 El
Pilar, de Premià de Mar, per canvi de titula-
ritat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—3 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.

Barcelona, 8 de març de 2001

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Premià de Mar.
Localitat: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08023323.
Denominació: El Pilar.
Adreça: c. Verge del Pilar, 34-38.

Titular: Concepción Jiménez Mirallas.
NIF: 37243545J.

S’autoritza el canvi de titularitat, que pas-
sa a ser Educadors El Pilar, SL, amb NIF
B62340575, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars, situ-
ades al c. Enric Granados, 39.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, situades al c.
Enric Granados, 39.

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, situades al
c. Joan Prim, 127.

(01.050.074)

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2001, de
modificació a la Resolució de 24 de juliol de
2000, per la qual es declaren aptes en la
fase de pràctiques i aprovats en els corres-
ponents procediments selectius aspirants
nomenats funcionaris en pràctiques del cos
de mestres, del cos de professors d’ense-
nyament secundari i del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes.

Per la Resolució de 24 de juliol de 2000
(DOGC núm. 3197, de 3.8.2000) es decla-
ren aptes i aprovats en el procediment se-
lectiu corresponent els aspirants que van ser
nomenats funcionaris en pràctiques per di-
ferents resolucions.

Atès que al punt 2 de la Resolució de 24
de juliol de 2000 no es va incloure la senyora
Elisenda Masgrau Peya, amb DNI núm.
40317391, del cos de professors d’ensenya-
ment secundari, especialitat d’anglès, la qual
va ser avaluada durant el curs acadèmic
1999-00 i qualificada d’apta per la comissió
corresponent, quan hi havia de ser inclosa;

En virtut d’això,

Resolc:

—1 Incloure un primer paràgraf al punt 2
de la Resolució de 24 de juliol de 2000, amb
el redactat següent:

Declarar apta en la fase de pràctiques i
aprovada en el procediment selectiu convo-
cat per Resolució de 23 de març de 1998
(DOGC núm. 2608, de 27.3.1998), la senyo-
ra Elisenda Masgrau Peya, amb DNI núm.
40317391 nomenada funcionària en pràcti-
ques del cos de professors d’ensenyament
secundari, especialitat d’anglès, per la Re-
solució de 25 de gener de 1999 (DOGC núm.
2821, de 5.2.1999), que no va poder ser ava-
luada perquè tenia ajornada la fase de pràc-
tiques durant el curs acadèmic 1998-99.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu, davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Així mateix, poden interposar potestativa-
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 públiques
i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin oportú
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.078.007)

ORDRE de 20 de març de 2001, de con-
vocatòria de concurs públic per a l’atorga-
ment d’ajuts als alumnes que pateixen una
malaltia prolongada i cursen nivells obliga-
toris en centres docents sostinguts amb
fons públics.

L’article 19 del Decret 266/1997, de 17
d’octubre, sobre drets i deures dels alum-
nes dels centres de nivell no universitari de
Catalunya, que desplega la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, reconeix el dret que tenen els
alumnes que cursen nivells obligatoris i que
pateixen una adversitat familiar, un accident
o una malaltia prolongada, a rebre l’ajut
necessari per tal d’assegurar el rendiment
escolar.

Així mateix, el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, estableix a l’article 10.2 que el Depar-
tament d’Ensenyament podrà col·laborar en
l’atenció educativa domiciliaria als alumnes
en edat d’escolaritat obligatòria que la ne-
cessitin perquè pateixen malalties greus que
no els permeten assistir al centre docent.

El Departament d’Ensenyament vol donar
suport econòmic a les famílies que són en
aquesta situació mitjançant l’atorgament
d’ajuts per tal d’afavorir el rendiment esco-
lar dels alumnes matriculats en nivells obli-
gatoris que pateixen una malaltia prolonga-
da que els impedeix continuar els estudis
que cursen.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya;

En ús de les facultats que m’atribueixen
l’article 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, i l’article 93 del Decret legislatiu
9/1994, i a proposta de la Direcció General
de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1. Convocar concurs públic per a
l’atorgament d’ajuts als alumnes que cur-
sen nivells obligatoris en centres docents
sostinguts amb fons públics que durant el
curs escolar 2000-2001 pateixin una malal-

tia prolongada que els impedeixi continuar
els estudis que cursen.

Article 2. Aprovar les bases reguladores per
les quals es regirà aquesta convocatòria, les
quals figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3. Els ajuts es faran efectius amb
càrrec al crèdit 06.04.481.05/7 del pressu-
post de la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2001, fins a un import total màxim de
10.000.000 de pessetes (60.101,21 euros).

Article 4. Els ajuts esmentats no tenen ca-
ràcter recurrent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 20 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte de la subvenció és col·laborar

amb la família de l’alumne per cobrir les des-
peses realitzades durant el curs escolar
2000-2001 quant a les classes de suport
que rep l’alumne durant el temps en què no
pot assistir al centre.

—2 Beneficiaris
Els beneficiaris d’aquests ajuts seran els

alumnes que cursin nivells obligatoris en
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics, dependents de la Generalitat de
Catalunya, i que durant el període objecte
de convocatòria hagin patit una malaltia
prolongada.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds aniran acompanya-

des de l’informe mèdic en el qual es faran
constar el diagnòstic i la previsió aproxima-
da del temps que l’alumne no podrà assistir
al centre docent, així com el nom i cognoms
del facultatiu i el número de col·legiat.

3.2 La sol·licitud i l’informe mèdic s’han
de formular en impresos normalitzats, els
quals els seran facilitats a la seu central del
Departament d’Ensenyament, a les seves
delegacions territorials, o es podran obtenir
via Internet.

3.3 El centre docent presentarà la sol·li-
citud de l’interessat, juntament amb l’infor-
me mèdic i el certificat del consell escolar
del centre, a les delegacions territorials o
als serveis centrals del Departament d’En-
senyament, 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 procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. En el cas que es
presenti en una oficina de correus, es farà
en sobre obert per tal que sigui datada i se-
gellada pel funcionari de correus abans que
sigui certificada.

3.4 Al moment en què l’alumne s’incor-
pori amb normalitat a les classes, serà pre-
ceptiu que el centre docent enviï un informe
a la delegació territorial corresponent o a la
Direcció General de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament. L’informe de
valoració esmentat s’ha de presentar en im-
près normalitzat, emplenat pel professor que
ha tutelat el procés, d’acord amb l’informe
del consell escolar, i cal especificar-hi la data
d’inici i finalització de les classes de suport
domiciliari rebudes per l’alumne. L’imprès es
facilitarà també a les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament o via
Internet.

Tenint en compte que el període objecte
de convocatòria és el curs escolar, encara
que l’alumne continuï malalt un cop acabat
el curs, s’haurà d’enviar igualment l’informe
de valoració preceptiu fent constar com a
data de finalització de les classes de suport
l’últim dia de curs, d’acord amb el calendari
escolar per al curs 2000-2001.

Als efectes de la determinació de la quan-
tia de l’ajut, és preceptiu fer-hi constar les
dates sol·licitades.

3.5 L’últim dia del termini per a la pre-
sentació de les sol·licituds i per a la presen-
tació de l’esmentat informe és el 15 de juny
de 2001.

3.5 D’acord amb el que estableix l’arti-
cle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els
requisits que assenyala l’article anterior i els
exigits, si s’escau, per la legislació especí-
fica aplicable, s’ha de requerir l’interessat
perquè, en el termini de deu dies, esmeni la
falta o aporti els documents preceptius, amb
indicació que si no ho fa es considera que
desisteix de la seva petició, amb la resolu-
ció prèvia que s’ha de dictar en els termes
que preveu l’article 42.1 de l’esmentada Llei.

3.7 Totes les sol·licituds presentades
fora de termini o que no reuneixin tots els
requisits establerts en aquesta disposició,
o les sol·licituds quant a les quals no es
presenti el respectiu informe del procés
d’aprenentatge de l’alumne dins el termini
esmentat, es consideraran excloses d’a-
questa convocatòria.

—4 Professor de suport
4.1 La persona que presti el servei de

classes de suport a l’alumne ha de tenir una
titulació acadèmica adient en relació amb el
nivell educatiu que cursi l’alumne, i ha de rebre
a canvi una contraprestació econòmica.

4.2 Durant la prestació del servei es-
mentat, la persona que el realitzi haurà de
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posar-se en contacte amb el professor del
centre que, d’acord amb l’informe del con-
sell escolar, tutelarà el procés d’aprenentat-
ge de l’alumne, amb la finalitat de fer-ne el
seguiment oportú.

—5 Quantia dels ajuts
5.1 La quantia total de l’ajut es deter-

minarà en funció del nombre de dies durant
els quals l’alumne ha rebut suport domici-
liari en el període que no ha assistit al cen-
tre, i d’una quantitat fixa per dia, que vari-
arà en funció del nivell educatiu que estigui
cursant el sol·licitant.

Així, per als alumnes matriculats a educa-
ció primària, la quantitat de l’ajut per dia de
suport no ultrapassarà les 1.200 ptes.

Per als alumnes matriculats en educació se-
cundària obligatòria, la quantitat de l’ajut per
dia de suport no ultrapassarà les 1.300 ptes.

5.2 Els ajuts, fins a un import màxim de
10.000.000 de pessetes, es concediran
amb càrrec al crèdit 06.04.481.05/7 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2001.

—6 Adjudicació
6.1 Es delega en el director general de

Centres Docents la facultat per resoldre
aquesta convocatòria.

6.2 La resolució del director general de
Centres Docents de concessió i desestima-
ció dels ajuts es notificarà a les persones
interessades i als centres docents.

En qualsevol cas, es consideraran esti-
mades les sol·licituds d’ajuts no resoltes
per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar de l’endemà de la
data de finalització del termini per presen-
tar les sol·l icituds, dins els límits de la
dotació pressupostàr ia que estable ix
aquesta convocatòria.

—7 Abonament dels ajuts
7.1 L’abonament dels ajuts es farà als

centres docents on els alumnes beneficia-
ris estiguin matriculats al moment de pre-
sentar la sol·licitud. Aquestes quantitats s’in-
gressaran directament al compte corrent en
què cada centre percep les dotacions eco-
nòmiques per a despeses de funcionament.

7.2 El centre docent transferirà a les fa-
mílies les quantitats corresponents un cop
comprovat que s’ha abonat l’import corres-
ponent al professor que ha realitzat el su-
port domiciliari.

7.3 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitar tota la informació que els requereixin
els òrgans de control de l’Administració.

7.4 Els ajuts objecte d’aquesta convo-
catòria seran incompatibles amb la percep-
ció d’altres de naturalesa similar atorgats per
qualsevol organisme o entitat pública.

—8 La despesa que comporta l’atorgament
d’aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en
tot cas, les convocatòries futures resten sot-
meses a les disponibilitats pressupostàries
del Departament d’Ensenyament.

(01.054.061)

RESOLUCIÓ de 19 de març de 2001, de
convocatòria per adjudicar places de resi-
dència als alumnes escolaritzats als centres
del Complex Educatiu de Tarragona per al
curs 2001-2002.

Pel Decret 283/1986, de 2 de setembre,
es va crear el Complex Educatiu de Tarra-

gona, amb dependència orgànica del De-
partament d’Ensenyament.

El Complex Educatiu de Tarragona acull
cada curs escolar, en règim de residència,
alumnes que es troben en situacions soci-
oeconòmiques, geogràfiques i acadèmiques
específiques, i que cursen estudis en els
centres docents dependents del Complex
Educatiu.

D’acord amb l’article 4 del Decret esmen-
tat, l’admissió d’alumnat per a places beca-
des total o parcialment es resoldrà mitjan-
çant convocatòria pública del Departament
d’Ensenyament.

En conseqüència, i a proposta del direc-
tor general de Centres Docents,

Resolc:

Obrir convocatòria per adjudicar places de
residència subvencionades totalment o par-
cialment, per al curs 2001-2002, destinades
als alumnes dels centres del Complex Edu-
catiu de Tarragona que cursin qualsevol dels
ensenyaments i les especialitats que figuren
a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Aquesta convocatòria es regirà per les ba-
ses que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
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, d’acord amb el que
preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, podran 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, 19 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

—1 Condicions generals
1.1 El nombre de places de residència,

així com la seva distribució per cursos en
els diferents nivells, graus i especialitats,
serà el corresponent al de vacants que es
produeixin per al curs 2001-2002, i es farà
públic al moment de produir-se aquestes
vacants als diversos centres.

1.2 Podran sol·licitar plaça de residència
els alumnes que no disposin al seu municipi
d’oferta educativa dels cursos acadèmics
compresos en cadascun dels ensenyaments
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Reso-

lució, ni puguin cursar els esmentats ensenya-
ments en un municipi de la seva comarca.
Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjan-
çant certificat del/de la secretari/a de la dele-
gació territorial, d’acord amb el que estableix
l’apartat 6.9 d’aquestes bases.

També podran sol·licitar plaça de residèn-
cia els alumnes en els que concorrin circum-
stàncies especials com ara, condició d’or-
fenesa, ser fi l l d’emigrants residents a
l’estranger o qualsevol altra situació social,
familiar, cultural, mèdica, etc. desfavorida.
Aquestes circumstàncies s’acreditaran mit-
jançant certificats emesos pel cap de l’EAP
i l’inspector d’Ensenyament corresponent.

1.3 El règim de permanència en les re-
sidències esmentades en la convocatòria
serà de dilluns a divendres.

1.4 L’adjudicació de la plaça de residèn-
cia es farà extensiva als cursos acadèmics
compresos en cadascun dels ensenyaments
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució, així com a aquells cicles formatius
de grau mitjà i grau superior que no hi cons-
ten però que puguin ser autoritzats abans
de la finalització del termini per presentar
les sol·licituds.

Per accedir als ensenyaments respectius,
l’alumne haurà de complir els requisits que
exigeix la legislació vigent.

1.5 Tots els alumnes que sol·licitin una
plaça de residència per a un curs, de les
que figuren als ensenyaments esmentats a
l’annex 2, estaran obligats a fer la preins-
cripció al centre del Complex on volen es-
colaritzar-se per als mateixos estudis que
fan constar en les sol·licituds de places de
residència, d’acord amb les normes i els
terminis establerts en la Resolució per la
qual s’aproven les normes de preinscrip-
ció i matriculació dels alumnes dels cen-
tres docents sostinguts amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general i d’arts plàstiques i disseny per al
curs 2001-2002.

1.6 Per accedir a les places en les con-
dicions que disposa aquesta Resolució cal-
drà complir els requisits d’estudis previs que
s’especifiquen a l’annex 3 de la present Re-
solució.

1.7 Els sol·licitants que desitgin matri-
cular-se en cursos intermedis d’ESO o bat-
xillerat, hauran d’haver superat el curs im-
mediat anterior.

1.8 Els alumnes no podran sol·licitar pla-
ces per realitzar estudis de nivell igual o in-
ferior al que cursin o hagin cursat anterior-
ment.

1.9 Els alumnes que estiguin sotmesos
a qualsevol tipus d’expedient acadèmic san-
cionador, ho faran constar a la seva sol·li-
citud per tal que la comissió qualificadora
pugui decidir sobre el seu cas.

—2 Caràcter dels ajuts
2.1 Les subvencions per a les places de

residència tindran caràcter total o parcial se-
gons la disponibilitat econòmica familiar,
d’acord amb el barem que es detalla a l’ar-
ticle 6.1.4 d’aquesta Resolució. La beca de
residència podrà ser total: de 330.000 ptes.,
o parcial, del 50% o 75% de l’import total,
en funció de la puntuació obtinguda.

2.2 La continuïtat de les subvencions i
els ajuts per als diferents cursos d’un ma-
teix cicle educatiu es produirà de manera
automàtica, sempre que no hi hagi hagut va-
riacions en les circumstàncies que van mo-
tivar-ne la concessió.
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—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds dels aspirants es for-

malitzaran en els impresos normalitzats que
estaran a l’abast dels interessats a les dele-
gacions territorials del Departament d’Ense-
nyament o al Complex Educatiu de Tarragona,
llocs on s’hauran de lliurar correctament em-
plenades.

3.2 El termini de presentació de sol·li-
cituds serà a partir de l’endemà de la data
de publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al
dia 15 de juny de 2001.

—4 Criteris de valoració
Les sol·licituds es qualificaran per dos

conceptes: valoració de tipus socioeconò-
mic i valoració de tipus acadèmic.

4.1 En la valoració socioeconòmica es tin-
dran en compte els ingressos familiars, la con-
dició de família nombrosa i la condició de fa-
mília monoparental o la condició d’orfe de pare
i mare del sol·licitant. En la concessió d’aques-
tes places es consideraran, a més, el lloc de
residència familiar i les dificultats d’escolarit-
zació per als ensenyaments que es vulguin
cursar, així com altres circumstàncies socio-
pedagògiques particulars que s’acreditin. La
comissió es reserva el dret de demanar la
documentació que consideri adequada.

4.2 En la valoració acadèmica es tindran
en compte les qualificacions obtingudes pels
sol·licitants en el curs anterior a aquell en
què s’efectua la sol·licitud.

4.3 La puntuació total s’obtindrà mitjan-
çant la suma de les valoracions socioeco-
nòmiques i de les valoracions acadèmiques.

—5 Places vacants
Les delegacions territorials del Departa-

ment d’Ensenyament portaran a terme les
accions de divulgació i difusió necessàries
per donar a conèixer les places de residèn-
cia vacants, especialment en les àrees amb
dificultats d’escolarització.

—6 Barems per a l’adjudicació
6.1 Es computaran com a ingressos fa-

miliars la totalitat dels ingressos nets obtin-
guts pels membres de la unitat familiar du-
rant l’any anterior. En cas d’ingressos
obtinguts pels germans del sol·licitant que
convisquin en el domicili familiar, es com-
putarà un 50% atenent la seva naturalesa i
la seva finalitat.

6.1.1 Es consideren membres de la uni-
tat familiar el pare i la mare del sol·licitant,
els germans solters menors de 25 anys que
visquin en el domicili familiar i els majors de
25 anys que pateixin incapacitats, disminu-
ció física o psíquica de la qual derivi la im-
possibilitat de tenir ingressos de qualsevol
mena, i els ascendents dels pares que jus-
tifiquin adequadament la seva residència en
el mateix domicili.

6.1.2 També es consideren membres
de la unitat familiar els germans solters
majors de 25 anys que convisquin en el
domicili familiar i es trobin en situació d’atur
sense subsidi.

6.1.3 En els casos en què el sol·licitant
al·legui independència familiar, haurà d’acre-
ditar aquesta circumstància, el seu domicili
i els mitjans econòmics de què disposa.

6.1.4 Al quocient resultant de dividir els
ingressos familiars entre el nombre de mem-
bres de la unitat familiar se li adjudicarà la
puntuació següent:

Fins a 300.000 ptes.: 10 punts.
De 300.001 a 350.000 ptes.: 8 punts.

De 350.001 a 400.000 ptes.: 7 punts.
De 400.001 a 450.000 ptes.: 6 punts.
De 450.001 a 500.000 ptes.: 5 punts.
De 500.001 a 550.000 ptes.: 4 punts.
De 550.001 a 600.000 ptes.: 3 punts.
De 600.001 a 650.000 ptes.: 2 punts.
De 650.001 a 700.000 ptes.: 1 punt.
Més de 700.001 ptes.: 0 punts.
6.2 Als aspirants que resideixin en po-

blacions on no hi hagi cap centre públic que
imparteixi els estudis del Complex Educatiu
i que tinguin dificultat de desplaçament se’ls
adjudicaran 5 punts.

6.3 S’afegiran 0,5 punts per cadascun
dels germans, inclòs el sol·licitant, que in-
tegrin la unitat familiar.

6.4 Quan el pare, la mare o el tutor de
l’aspirant sigui titular de la condició de fa-
mília nombrosa, se li assignaran 2 punts.

6.5 Quan l’alumne sigui orfe o hi hagi
una situació de família monoparental se li
assignaran 2 punts.

6.6 En la valoració acadèmica s’adjudi-
carà a cada sol·licitant la puntuació mitjana
de la nota obtinguda en les qualificacions
del darrer curs i se l’arrodonirà al nombre
enter que correspongui.

Per als estudis regits pel sistema d’ava-
luació continuada, les puntuacions per cada
nota seran:

Molt deficient: 0 punts.
Insuficient: 2 punts.
Suficient: 5 punts.
Bé: 6 punts.
Notable: 8 punts.
Excel·lent: 10 punts.
6.7 La valoració de les circumstàncies

especials a les quals es refereix el punt 1.2
d’aquesta Resolució es farà fins a un mà-
xim de 10 punts.

6.8 Tindran caràcter prioritari les sol·li-
cituds de places de residència per cursar
les branques i especialitats dels cicles for-
matius esmentats en l’annex 2.

6.9 L’acreditació que justifiqui la impos-
sibilitat d’escolarització del sol·licitant per fer
els estudis demanats en algun dels centres
d’una comarca determinada, així com la dis-
tància i dificultats de desplaçament es farà
mitjançant una certificació emesa pel secre-
tari/a de la delegació territorial d’Ensenya-
ment, en l’apartat corresponent a l’imprès
de sol·licitud.

—7 Adjudicació de places de residència
7.1 La valoració de les sol·licituds l’efec-

tuarà una comissió qualificadora constituï-
da pels membres següents:

President: el director general de Centres
Docents.

Vocals:
El delegat territorial de Tarragona.
El subdirector general d’Escolarització i

Serveis.
El cap del Servei de Règim Administratiu.
El cap del Servei de Gestió de Beques i

Ajuts.
El gerent del Complex Educatiu de Tarra-

gona.
Un representant de les associacions de

pares i mares dels centres docents d’ense-
nyament secundari ubicats al Complex Edu-
catiu.

El director de la residència internat del
Complex Educatiu de Tarragona, que actu-
arà com a secretari.

7.2 Un cop qualificades totes les sol·li-
cituds presentades, la comissió qualificado-
ra, d’acord amb l’oferta de places vacants

de residència, proposarà la seva adjudica-
ció per ordre de prioritat i de puntuació. Es
delega en el director general de Centres Do-
cents la resolució d’aquesta convocatòria.

7.3 Els alumnes que en el curs acadè-
mic 2000-2001 gaudeixen de plaça subven-
cionada i que en el curs 2001-2002 conti-
nuen en el mateix cicle educatiu, mantindran
aquesta plaça si les circumstàncies socio-
econòmiques no han canviat i si, a més, han
superat el curs.

7.4 Als sol·licitants se’ls notificarà si la
plaça subvencionada els ha estat concedi-
da o no abans del 30 de juny de 2001.

7.5 Abans del dia 10 de setembre de
2001 es considerarà resolta definitivament
l’adjudicació de places de residència per al
curs 2001-2002.

7.6 La falsedat en les dades o en els do-
cuments que han d’acompanyar la sol·licitud
implicarà la pèrdua total dels drets del sol·li-
citant, sigui quin sigui el moment en què es
demostri la inexactitud, sens perjudici d’altres
responsabilitats que puguin derivar-se’n.

—8 Incorporació dels alumnes
8.1 Els alumnes només poden incorpo-

rar-se per cursar estudis al centre per al qual
se’ls hagi concedit la plaça de residència.

8.2 En el termini de deu dies a partir de
la data en què se li comuniqui a l’alumne la
concessió d’una plaça de residència, cal-
drà que presenti els justificants detallats en
l’escrit de comunicació.

—9 Si resten places vacants a la residèn-
cia, un cop efectuada l’adjudicació de pla-
ces, s’admetran sol·licituds d’alumnes es-
colaritzats en centres docents públics pro-
pers al Complex Educatiu, que cursin
estudis diferents dels que s’ofereixin en el
Complex Educatiu i en les condicions que
s’estableixin.

ANNEX 2

El Complex Educatiu de Tarragona ofe-
reix durant el curs 2001-2002 els ensenya-
ments següents:

a) Ensenyament secundari obligatori (ESO).

b) Batxillerat en humanitats i ciències
socials.

Batxillerat tecnològic.
Batxillerat de ciències de la natura i la

salut.

c) Cicles formatius de grau mitjà.
Preimpressió en arts gràfiques (0401).
Impressió en arts gràfiques (0402)
Electromecànica de vehicles (0501).
Carrosseria (0502).
Acabats de la construcció (0701)
Obres de construcció (0702).
Equips electrònics de consum (0802).
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria

i moble (0903).
Soldadura i caldereria (1401).
Instal·lacions i manteniment electromecà-

nic i conducció de línies de producció
(1901).

Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi rural (0101).

Cures auxiliars d’infermeria (1601).
Farmàcia (1602).
Perruqueria (1801).
Estètica personal decorativa (1802).

d) Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives

(0151).
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Disseny i producció editorial (0451).
Automoció (0551).
Realització i plans d’obra (0753).
Instal·lacions electrotècniques (0853).
Sistemes de telecomunicacions i informà-

tics (0854).
Desenvolupament de productes de fus-

teria i moble (0951).
Realització d’audiovisuals i espectacles

(1251).
Construccions metàl·liques (1451).
Manteniment d’equips industrials (1953).
Dietètica (1651).
Higiene bucodental (1652).
Anatomia patològica i citologia (1653).
Laboratori de diagnòstic clínic (1654).
Integració social (1753).
Estètica (1852).

ANNEX 3

Requisits d’estudis

—1 Per a l’ensenyament secundari obliga-
tori (ESO):

Per al primer curs d’ESO, haver superat
tot l’ensenyament primari.

Per al segon curs d’ESO, haver superat
el primer curs d’ESO.

Per a tercer curs d’ESO, haver superat el
primer cicle d’ESO.

Per a quart curs d’ESO haver superat el
tercer curs d’ESO.

—2 Per al primer curs de batxillerat: haver
superat el segon curs de BUP, FP1 o tenir
el títol de graduat d’ensenyament secunda-
ri obligatori.

—3 Per al cicle formatiu de grau mitjà: te-
nir el títol de graduat d’ensenyament secun-
dari obligatori, títol de tècnic auxiliar, segon
de BUP aprovat o prova d’accés.

—4 Per al cicle formatiu de grau superior:
tenir el títol de tècnic especialista, curs d’ori-
entació universitària, prova d’accés o bat-
xillerat.

(01.073.108)

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2001, per
la qual es fa pública la Sentència dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu número
4 de Barcelona, en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 844/99.

 El Jutjat Contenciós Administratiu núme-
ro 4 de Barcelona, amb data 25 de juny de
2000, va dictar Sentència en el recurs con-
tenciós administratiu número 844/99, inter-
posat pe senyor Jordi Olivares Periu contra
la resolució de 7 d’abril de 1999, del con-
seller d’Ensenyament, per la qual es convo-
ca concurs de mèrits per tal de proveir llocs
de treball docents vacants, de caràcter sin-
gular, en els centres de recursos pedagò-
gics, la part dispositiva de la qual estableix:

“Decisió:
”Primer. Estimar aquest recurs.
”Segon. Declarar la nul·litat de la base 5

de la resolució de data 7.4.1999 del Depar-
tament d’Ensenyament, per la qual es con-
voca concurs de mèrits per tal de proveir
llocs de treball docents vacants, de caràc-
ter singular, en els centres de recursos pe-
dagògics, perquè no s’ajusta a dret.

”Tercer. No efectuar cap imposició espe-
cial de les costes processals.”

Atès que la Secció Quarta de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya ha dictat la sentèn-
cia número 113, de 19 de desembre de 2000,
per la qual es desestima el recurs d’apel·lació
interposat per la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen els articles 72.2 i
concordants i els articles 103 i següents de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa,

Resolc:

Donar publicitat a la Sentència esmenta-
da per a un coneixement general.

Barcelona, 20 de març de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.080.102)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 15 de novembre de 2000, per la qual
s’adapten nomenaments de càrrec de co-
mandament a la nova estructura del Depar-
tament d’Ensenyament (DOGC núm. 3272,
pàg. 15079, de 23.11.2000).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramesa al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i publicada
al número 3272, pàgina 15079, de 23 de
novembre de 2000, se’n detalla l’oportuna
correcció.

A l’Annex, a la pàgina 15083, on diu:
“Nom i cognoms: María Clara Francisco

Marcu”.
ha de dir:

“Nom i cognoms: María Clara Francisco
Marcú”.

On diu:
“Nom i cognoms: Núria Ivern Salvà.
”Denominació del lloc anterior: cap del

Servei de Contractació i Inversions.
”Unitat directiva anterior: Direcció Gene-

ral de Centres Docents.
”Denominació del nou lloc: cap del Ser-

vei de Gestió d’Inversions i Contractació.
”Unitat directiva: Direcció General de Cen-

tres Docents”.
ha de dir:

“Nom i cognoms: Núria Ivern Salvà.
”Denominació del lloc anterior: cap del

Servei de Contractació i Inversions.
”Unitat directiva anterior: Direcció Gene-

ral de Centres Docents.
”Denominació del nou lloc: cap del Ser-

vei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
”Unitat directiva: Direcció General de Cen-

tres Docents”.

Barcelona, 28 de febrer de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.038.067)

EDICTE de 22 de desembre de 2000, pel
qual es notifica l’inici d’ofici de l’expedient
de cessament d’activitats del centre docent
privat Patufets, del Vendrell.

En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici del centre docent privat Patufets, del
Vendrell, es va intentar notificar, en data 22
de març de 2000, l’inici de l’expedient i el
tràmit de vista i audiència a la seva titular,
senyora Teresa Tebar Cebrián, al domicili c.
Trulls, 13, del Vendrell. La notificació esmen-
tada va ser retornada pel servei de correus
en data 22 de març de 2000.

En data 18 d’abril de 2000 es va intentar
la notificació al domicili esmentat, notifica-
ció que va ser retornada pel Servei de cor-
reus en la mateixa data.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la se-
nyora Teresa Tebar Cebrián l’inici d’ofici de
l’expedient de cessament d’activitats del
centre docent privat Patufets, del Vendrell.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències de
la Delegació Territorial d’Ensenyament a
Tarragona, carrer Sant Francesc, 7, de
Tarragona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina, perquè pugui al·legar el que li in-
teressi i presentar els documents i justifica-
cions que consideri oportuns, en el termini
de quinze dies hàbils a comptar de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, amb la prevenció que un cop trans-
corregut el termini esmentat, l’expedient se-
guirà la seva tramitació.

Tarragona, 22 de desembre de 2000

Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

(00.339.002)

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2001, per
la qual es dóna publicitat del resultat del sor-
teig públic realitzat per tal de determinar la
combinació de lletres a partir de la qual
s’efectuaran les ordenacions alfabètiques en
el procés de preinscripció i matriculació
d’alumnes de determinats ensenyaments
per al curs escolar 2001-2002.

Atesa la Resolució de 27 de febrer de
2001, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matriculació d’alumnes als
centres docents sostinguts amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general i d’arts plàstiques i disseny per al
curs 2001-2002 (DOGC núm. 3340, de
5.3.2001), i amb la finalitat d’unificar el pro-
cediment de dirimir les situacions d’empat
en el procés de preinscripció i matriculació
d’alumnes previstes al Decret 56/2001, de
20 de febrer;

D’acord amb el resultat del sorteig públic
del dia 26 de març de 2001, efectuat a la
seu central del Departament d’Ensenya-
ment, per dirimir les situacions d’empat del
procés de preinscripció i matriculació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educa-
ció infantil, educació primària i educació se-
cundària obligatòria.
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Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig
públic realitzat per tal de determinar la
combinació de lletres a partir de la qual
s’efectuaran les ordenacions alfabètiques
en les situacions d’empat en el procés de
preinscripció i matriculació d’alumnes dels
ensenyaments del segon cicle de l’educa-
ció infantil, educació primària i educació
secundària obligatòria, per al curs esco-
lar 2001-2002, que és la següent: M, H.

Barcelona, 26 de març de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.082.005)

ORDRE de 19 de març de 2001, per la qual
es convoca concurs públic per a la conces-
sió de places per realitzar activitats de for-
mació i perfeccionament en llengües estran-
geres destinades al professorat de nivell no
universitari i als inspectors d’Ensenyament
i inspectors al servei de l’administració edu-
cativa adscrits a llocs de treball de la Ins-
pecció d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament considera
la formació dels docents especialistes en llen-
gües estrangeres com un dels aspectes pri-
oritaris de la seva tasca en el món educatiu.

Per això, en el Pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament es
preveuen actuacions específiques per a
l’aprenentatge i perfeccionament de les llen-
gües estrangeres orientades a la millora de
la pràctica docent i a l’adquisició de nous
coneixements en aquesta àrea.

Amb la finalitat de continuar amb les ac-
tuacions iniciades en anys anteriors, el De-
partament d’Ensenyament considera con-
venient organitzar activitats de formació i
perfeccionament a Catalunya, Alemanya,
Àustria, França, Gran Bretanya i Itàlia du-
rant l’any 2001.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol IX del Decret legislatiu 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i de l’article 93 del Decret legis-
latiu 9/1994, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1. 1.1 Convocar concurs públic
per a la concessió de 751 places per rea-
litzar activitats de formació i perfecciona-
ment en llengües estrangeres adreçades al
professorat de nivell no universitari i als ins-
pectors d’Ensenyament i inspectors al ser-
vei de l’administració educativa adscrits a
llocs de treball de la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Aquestes act iv i tats es real i tzaran a
Catalunya, Alemanya, Àustria, França, Gran
Bretanya i Itàlia, durant l’any 2001, tal com

s’especifica als annexos 2, 3 i 4 d’aquesta
Ordre.

La concessió d’una plaça comporta, si
són activitats que es fan a Catalunya, la ma-
trícula gratuïta. En el cas que es tracti de
places a l’estranger, la matrícula, l’allotja-
ment i part de la manutenció aniran a càr-
rec del  Departament d’Ensenyament,
d’acord amb les normes de cada institució
organitzadora.

1.2 Així mateix, es convoca concurs pú-
blic per atorgar ajuts per als desplaçaments
derivats de la participació en l’activitat de
formació i perfeccionament en llengües es-
trangeres a les persones que obtinguin algu-
na de les places mencionades a l’article 1.1.

Article 2. Aprovar les bases reguladores
que regeixen aquesta convocatòria, les
quals figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3. Els ajuts per a desplaçament s’ator-
garan amb càrrec al crèdit 06.02.482.02/8 del
pressupost 2001, per un import total màxim
de 9.300.000 pessetes (55.894,13 euros), i
es faran efectius en un sol lliurament.

La despesa no té caràcter recurrent i, en
tot cas, les convocatòries futures estan sot-
meses a les disponibilitats pressupostàries
del Departament d’Ensenyament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu 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, 19 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases generals

—1 Requisits generals de participació
Pot participar en aquesta convocatòria el

professorat de Catalunya en actiu de:
a) Centres docents públics d’educació

primària, secundària i escoles oficials d’idi-
omes del Departament d’Ensenyament.

b) Centres docents privats concertats
que estiguin en la nòmina de pagament
delegat.

c) Inspectors d’Ensenyament i inspectors
al servei de l’administració educativa ads-
crits a llocs de treball de la Inspecció d’En-
senyament.

—2 Requisits específics de participació
2.1 El professorat participant haurà de

reunir els requisits específics per a cada
curs detallats als annexos 2, 3 i 4 d’aques-
ta Ordre.

2.2 A més a més, en el cas que se sol·li-
citi algun curs a l’estranger, cal no haver
gaudit de cap beca similar a l’estranger del
Departament d’Ensenyament o de l’Acció
Lingua B del Programa Sòcrates durant els
últims 3 anys.

2.3 Si se sol·liciten els cursos que figu-
ren als annexos 2 i 3 amb els números 11
i 29 d’ESADE, 27 i 28 de l’Institut Britànic
i 30 i 31 d’International House, cal no haver
gaudit d’una beca en un curs de la mateixa
institució a Barcelona dins la convocatòria
de l’any 2000.

—3 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatò-

ria està disponible a l’adreça electrònica
http://www.xtec.es/sgfp.

—4 Presentació de sol·licituds i terminis
4.1 Les persones que desitgin prendre

part en aquesta convocatòria han de pre-
sentar una única sol·licitud, segons el mo-
del que és a disposició de les persones
interessades a la seu central del Departa-
ment d’Ensenyament, a les seves delega-
cions territorials i a l’adreça electrònica
http://www.xtec.es/sgfp, adreçada al director
general d’Ordenació i Innovació Educativa.

4.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenya-
ment, a les seves delegacions territorials o
per qualsevol dels mitjans que preveu l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, en el termini de 15 dies hàbils
comptadors de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC.

En el cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert perquè la sol·licitud sigui data-
da i segellada pel personal de correus abans
de ser certificada.

4.3 A la sol·licitud, cal fer-hi constar les
dades següents:

a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives de les activi-

tats que se sol·liciten: s’hi pot demanar, per
ordre de preferència, un màxim de tres ac-
tivitats de les que s’indiquen a l’annex 2, en
el cas del professorat que imparteix educa-
ció primària; a l’annex 3, en el cas del pro-
fessorat que imparteix educació secundà-
ria i ensenyament d’escola oficial d’idiomes,
i a l’annex 4, en el cas dels inspectors. De
les activitats sol·licitades, només dues po-
den ser activitats que tinguin lloc a l’estran-
ger. En cas que no sigui així, no es tindrà en
compte l’activitat sol·licitada en tercer lloc.

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

a) Fotocòpia del DNI.
b) Certificat del director, del secretari del

centre o de l’inspector en cap, en el cas dels
inspectors, que acrediti que el participant
està en actiu.

c) Documents acreditatius dels mèrits, als
quals s’adjuntarà una llista numerada de la
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documentació presentada, seguint l’ordre
de l’annex 5 d’aquesta Ordre.

d) En el cas del professorat que hagi
d’impartir un crèdit d’alemany o d’italià i
sol·liciti algun dels cursos que figuren a l’an-
nex 3 amb els números 38, 39 i 56, certifi-
cat del director del centre que ho acrediti.

e) Els documents acreditatius específics
per a determinats cursos, segons s’indica
als annexos 2, 3 i 4.

No s’acceptarà cap documentació que no
hagi estat lliurada conjuntament amb la
sol·licitud.

Qualsevol falsedat en les dades que es
fan constar a la sol·licitud comportarà l’ex-
clusió del sol·licitant.

—5 Procés de selecció
La selecció dels participants la farà una

comissió que estarà formada pels membres
següents:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, o la perso-
na en la qual delegui, que actuarà com a
president.

Dos inspectors d’Ensenyament.
La cap del Servei de Programació, Ava-

luació i Recursos Pedagògics.
Un tècnic de la Subdirecció General de

Formació Permanent i Recursos Pedagò-
gics, designat pel director general d’Orde-
nació i Innovació Educativa, que actuarà
com a secretari.

Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació previstes als articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta comissió podrà entrevistar els
candidats per comprovar el grau de domini
de la llengua corresponent.

-—6 Per a l’atorgament de les places es
valorarà la idoneïtat dels aspirants a partir
dels mèrits acreditats d’acord amb el ba-
rem que consta a l’annex 5 d’aquesta Or-
dre i, si s’escau, del resultat del test de nivell.

Per accedir a un curs a l’estranger caldrà
haver obtingut un mínim de 3 punts en el
barem de mèrits.

En cas d’empat entre sol·licitants, la pre-
ferència s’establirà pels criteris següents:

a) Major puntuació en l’apartat 2 de l’an-
nex 5.

b) Major puntuació en l’apartat 1 de l’an-
nex 5.

c) Major puntuació en l’apartat 11 de l’an-
nex 5.

d) Major puntuació en l’apartat 13 de l’an-
nex 5.

—7 Per a determinats cursos, segons
consta als annexos 2, 3 i 4, es durà a terme
un test de nivell eliminatori.

La no-presentació, sense justificació, al
test de nivell esmentat s’entendrà com a
renúncia a aquesta opció per part de la per-
sona interessada.

—8 Publicació de llistes i adjudicació de
places

Transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la comissió de selecció farà pú-
blica als taulers d’anuncis de la seu central
del Departament d’Ensenyament i de les
seves delegacions territorials la llista provi-
sional d’admesos, no admesos i exclosos.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista

provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis esmentats.

—9 Les reclamacions presentades s’esti-
maran o es desestimaran en la resolució del
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa d’aprovació de la llista definitiva
de sol·licituds admeses, no admeses i ex-
closes, que es farà pública als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Ensenyament i de les seves delegacions
territorials.

Contra la resolució definitiva del concurs,
que posarà fi a la via administrativa, les per-
sones interessades podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació als taulers d’anuncis esmen-
tats al paràgraf anterior, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant
l’òrgan que dictarà l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació als taulers d’anuncis de
la seu central del Departament d’Ensenya-
ment i de les seves delegacions territori-
als, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, 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.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis me-
sos des de la finalització del termini de pre-
sentació de les sol·licituds, dins els límits de
la dotació pressupostària que estableix
aquesta convocatòria.

—10 Quan, per circumstàncies imprevis-
tes i justificades, les persones selecciona-
des es vegin obligades a renunciar a la pla-
ça, ho comunicaran a la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa en el
termini més breu que sigui possible.

—11 Concessió d’ajuts per a desplaça-
ments

Els ajuts per als desplaçaments que es
pagaran als interessats un cop efectuada
l’activitat podran ser de fins a un màxim de
45.000 pessetes per persona.

Per a les activitats que es fan a Catalunya
només s’atorgaran ajuts per a desplaça-
ments en recorreguts de més de 35 km en
un sentit.

Per a la percepció dels ajuts caldrà pre-
sentar a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, abans del dia 30 de
setembre de 2001, la documentació se-
güent:

a) Per als cursos a Catalunya, un justifi-
cant dels desplaçaments segons el model
que es facilitarà als assistents als cursos.
En el cas d’haver utilitzat transport públic,
a més a més, els originals dels justificants
de les despeses.

b) Per als cursos a l’estranger, un justifi-
cant dels desplaçaments segons el model
que es facilitarà als assistents als cursos,

una fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència al curs i els justificants origi-
nals de les despeses d’autopistes i gasoli-
na en el cas d’haver utilitzat transport pri-
vat, o els justificants corresponents en el cas
d’haver utilitzat transport públic.

Aquesta documentació justificarà l’aplica-
ció dels fons percebuts al compliment de la
finalitat subvencionada.

Els beneficiaris estaran obligats a facilitar
tota la informació que requereixin els òrgans
de control de l’Administració.

—12 Els documents acreditatius que ha-
gin presentat els concursants els podran
recollir a la delegació territorial que els cor-
respongui, en funció del seu centre de tre-
ball del curs 2000-2001, durant els mesos
de novembre i desembre de 2001. Una ve-
gada transcorregut aquest termini, s’enten-
drà que renuncien a recuperar-los.

—13 Totes les persones seleccionades per
participar als cursos a l’estranger hauran
d’assist i r  a una reunió preparatòr ia a
Barcelona, en el lloc i en la data que s’indi-
carà a la resolució d’aprovació de la llista
definitiva de sol·licituds admeses, no adme-
ses i excloses.

—14 Per a totes les activitats realitzades
caldrà presentar a la Subdirecció General
de Formació Permanent i Recursos Peda-
gògics el qüestionari de valoració de l’acti-
vitat corresponent segons el model lliurat a
cada participant.

—15 Es delega en el director general d’Or-
denació i Innovació Educativa la facultat de
resoldre aquesta convocatòria.

ANNEX 2

Activitats per al professorat que imparteix
educació primària

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

1. Using technology in the English lan-
guage class: 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona II, del 2 al 6 de juliol, al  matí.

Test de nivell eliminatori:  18  de maig a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes.

Places: 18.
Nota: es requereix un mínim de coneixe-

ments en l’ús de processadors de text.

2. Language and mass media in the ele-
mentary ELT class: 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en an-
glès, professorat que hi tingui l’adscripció i
professorat que imparteixi aquesta matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de Bar-
celona-Drassanes, del 2 al 6 de juliol, al matí.

Test de nivell eliminatori: 18  de maig a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes.

Places: 20.

3. Sounds English (curs de pronunciació
anglesa): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.
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Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 9 al 13 de juliol,
al matí i dues tardes.

Test de nivell eliminatori: 18 de maig a les
18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes.

Places: 20.

4. Teaching very young learners (en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Nord-
americans): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Institut d’Estudis Nord-ame-
ricans de Barcelona, del 2 al 6 de juliol, al
matí i dues tardes.

Places: 20.

 5. Teaching very young learners (en col·la-
boració amb l’Institut d’Estudis Nord-ameri-
cans): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Institut d’Estudis Nord-ame-
ricans de Barcelona, del 9 al 13 de juliol, al
matí i dues tardes.

Places: 20.

6. Multimedia activities  (en col·laboració
amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Amposta, CEIP Miquel Gra-
nell, del 3 al 10 de juliol, al matí.

Places: 11.
Nota: es requereix un mínim de coneixe-

ments en l’ús de processadors de text.

7. Get on keyboard: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en

anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, del 2 al 10 de juliol, al matí.

Test de nivell eliminatori: 17 de maig a les
18 hores a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.

Places: 18.

8. English at your fingertips: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en

anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida, del 2 a l’11  de juliol, al matí.

Test de nivell eliminatori: 17 de maig a les
19 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida.

Places: 18.

9. Keeping English through computers:
30 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Test de nivell eliminatori:  18 de maig a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona, del 2 al 6 de juliol, al matí.

Places: 16.

10. Curs intensiu de llengua anglesa (llen-
gua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria. Professorat que participi en un
programa de reciclatge d’anglès del Depar-
tament d’Ensenyament. Professorat impli-
cat en un projecte educatiu europeu en què
l’anglès sigui llengua de comunicació.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, de l’Hospitalet de
Llobregat, de Girona, de Lleida, de Sabadell
i de Tarragona, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet
de Llobregat; 13 de juny, a Lleida; 14 de juny,
a Barcelona-Drassanes; 15 de juny, a
Girona, Sabadell i  Tarragona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 63 (27 a Barcelona, 5 a Girona, 8
a l’Hospitalet de Llobregat, 8 a Lleida, 7 a
Sabadell i 8 a Tarragona).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, només fins a 4t curs.

11. Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llen-
gües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i 30 hores).

Destinataris: professorat especialista en
anglès o professorat especialista en llengua
amb molt bons coneixements d’anglès, el
qual haurà de presentar fotocòpia compul-
sada del certificat acreditatiu dels seus co-
neixements d’anglès.

Lloc i dates: Mediterranean Institute ESA-
DE (Barcelona), del 9 al 20 de juliol.

Places: 15.

Llengua francesa

12. Activités non conventionnelles dans
la classe de français langue étrangère (en
col·laboració amb l’Institut Francès): 30
hores.

Destinataris: professorat especialista en
francès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria.

Lloc i dates: Institut Francès de Barcelona,
del 2 al 10 de juliol, al matí.

Places: 5.

13. Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat especialista en
francès, professorat que hi tingui l’adscrip-
ció i professorat que imparteixi aquesta
matèria. Professorat que participi en un pro-
grama de reciclatge de francès del Depar-
tament d’Ensenyament. Professorat impli-
cat en un projecte educatiu europeu en què
el francès sigui llengua de comunicació.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-II, de Girona, de Lleida i de
Tarragona, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-II;
13 de juny,  a Lleida; 15 de juny, a Girona
i Tarragona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 9 (3 a Barcelona, 2 a Girona, 2 a
Lleida i 2 a Tarragona).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, només fins a 2n curs; a les escoles
oficials d’idiomes de Lleida i Tarragona, no-
més fins a cicle elemental d’EOI (3r curs); i
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-II
fins a 4t curs.

Llengua alemanya

14. Curs intensiu de llengua alemanya
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat d’educació pri-
mària.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-II, de Girona, de Lleida i de
Tarragona, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-II;
13 de juny  a Lleida; 15 de juny, a Girona i
a Tarragona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 11 (5 a Barcelona, 2 a Girona, 2
a Lleida i 2 a Tarragona).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona només fins a 2n curs d’EOI, a les
escoles oficials d’idiomes de Lleida i de
Tarragona només fins a cicle elemental d’EOI
(3r curs), i a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-II fins a 4t curs.

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

15. Pronunciation for language teachers.
Destinataris: professorat especialista en

anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Langua-

ge Studies. Universitat d’Edimburg, del 22
de juliol al 4 d’agost.

Places: 8.

16. Teaching english to young learners.
Destinataris: professorat especialista en

anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Langua-

ge Studies. Universitat d’Edimburg, de l’1
al 21 de juliol.

Places: 7.

17. Methodology and language for pri-
mary teachers.

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 8
al 21 de juliol.

Places: 10.

18. Multimedia for primary ELT.
Destinataris: professorat especialista en

anglès.
Lloc i dates: Bell School (Saffron Walden),

del 8 al 21 de juliol.
Places: 10.
Nota: es requereix un mínim de coneixe-

ments en l’ús de processadors de textos.

19. Methodology and language for pri-
mary teachers.

Destinataris: professorat especialista en
anglès.

Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 8
al 21 de juliol.

Places: 10.

Llengua francesa

20. Curs de llengua francesa i metodo-
logia.

Destinataris: professorat especialista en
francès.

Lloc i dates: Centre International d’Étu-
des Pédagogiques, CIEP, Sèvres (París), del
1 al 14 de juliol.

Places: 8.

Llengua alemanya

21. Curs de llengua alemanya (en col·la-
boració amb l’Institut Alemany).
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Destinataris: professorat amb coneixe-
ments d’alemany.

Lloc i dates: Alemanya, del 31 de juliol al
24 d’agost o de l’1 al 29 d’agost o del 6 al
30 d’agost.

Test de nivell eliminatori: 16 de maig, a
les 18 hores, a l’Institut Alemany de Bar-
celona.

Places: 2.

ANNEX 3

Activitats per al professorat que imparteix
educació secundària i ensenyament d’esco-
la oficial d’idiomes

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

22. Teaching the whole student (en col·la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de

Girona, del 3 al 10 de juliol, al matí.
Places: 20.

23. Coping with mixed ability classes (en
col·laboració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’idiomes de

Lleida, del 3 al 10 de juliol, al matí.
Places: 20.

24. Project work (en col·laboració amb
l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de

Tarragona, del 3 al 10 de juliol, al matí.
Places: 20.

25. Multimedia activities (en col·laboració
amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Amposta, CEIP Miquel Gra-

nell, del 3 al 10 de juliol, al matí.
Places: 11.
Nota: es requereixen un mínim de conei-

xements en l’ús de processadors de textos.

26. Getting teenagers to talk (en col·la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institut Britànic de Terrassa,

del 3 al 10 de juliol, al matí.
Places: 20.

27. The reflective teacher (en col·la-
boració amb l’Institut Britànic): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès amb un
mínim de 5 anys d’experiència.

Lloc i dates: Institut Britànic de Barcelona,
del 3 al 10 de juliol, al matí.

Places: 20.

28. Task-based activities for the classro-
om (en col·laboració amb l’Institut Britànic):
30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institut Britànic de Barcelona,

del 3 al 10 de juliol, al matí.
Places: 20.

29. Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llen-
gües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Mediterranean Institute ESA-

DE (Barcelona), del 9 al 20 de juliol.
Places: 43.

30. Teacher development for secondary
education: 45 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: International House (Bar-

celona), del 2 a l’11 de juliol, matins i dues
tardes.

Places: 15.

31. Technologies in the English classro-
om (curs d’introducció): 30 hores.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: International House (Bar-

celona), del 2 al 10 de juliol, matins.
Places: 12.

32. Curs intensiu de llengua anglesa (llen-
gua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat que imparteixi
llengua anglesa i no sigui la seva especia-
litat. Professorat que participi en un progra-
ma de reciclatge d’anglès del Departament
d’Ensenyament. Professorat de primària
adscrit al primer cicle de l’ESO. Professorat
implicat en un projecte educatiu europeu en
què l’anglès sigui llengua de comunicació.
Professorat que imparteixi continguts d’una
altra matèria en anglès.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-II, de Girona, de Lleida i de
Tarragona, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos, 12 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-II;
13 de juny,  a Lleida; 15 de juny, a Girona
i a Tarragona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 40 (25 a Barcelona, 5 a Girona, 5
a Lleida i 5 a Tarragona).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, només fins a 4t curs.

Llengua francesa

33. Activités non conventionnelles dans
la classe de français langue étrangère (en
col·laboració amb l’Institut Francès): 30
hores.

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Institut Francès de Barcelona,

del 2 al 10 de juliol, matins.
Places: 15.

34. Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llen-
gües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Mediterranean Institute ESA-

DE (Barcelona), del 9 al 20 de juliol.
Places: 15.

35. Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat que imparteixi
llengua francesa i no sigui la seva especia-
litat. Professorat que participi en un progra-
ma de reciclatge de francès del Departament
d’Ensenyament. Professorat implicat en un
projecte educatiu europeu en què el fran-
cès sigui llengua de comunicació. Profes-
sorat que imparteixi continguts d’una altra
matèria en francès.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, de Girona, de
Lleida i de Tarragona, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 13 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida; 14 de
juny, a Barcelona-Drassanes; 15 de juny, a
Girona i a Tarragona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 12 (6 a Barcelona, 2 a Girona, 2
a Lleida i 2 a Tarragona).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona només fins a 2n curs; a les escoles
oficials d’idiomes de Lleida i de Tarragona,
només fins a cicle elemental d’EOI (3r curs),
i a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-
Drassanes, només fins a 4t curs.

Llengua anglesa i francesa

36. Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llen-
gües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).

Destinataris: professorat de llengua amb
molt bons coneixements d’anglès o francès.
Hauran de presentar fotocòpia compulsada
del certificat acreditatiu dels seus coneixe-
ments d’anglès o francès.

Lloc i dates: Mediterranean Institute ESA-
DE (Barcelona), del 9 al 20 de juliol.

Places: 5.

Llengua alemanya

37. Didàctica de l’alemany com a llen-
gua estrangera (en col·laboració amb l’ICE
de la Universitat Autònoma de Barcelona):
45 hores.

Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: ICE de l’Universitat Autòno-

ma de Barcelona, del 2 al 12 de juliol, al matí.
Places: 5.
Curs organitzat per l’ICE de la UAB amb

la col·laboració del Departament de Filolo-
gia Anglesa i de Germanística de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, el Departa-
ment de Filologia Anglesa i Alemanya de la
Universitat de Barcelona, el Departament de
Traducció i  F i lo logia de la Universitat
Pompeu Fabra, l’Institut Alemany i l’Associ-
ació de Germanistes de Catalunya.

Nota: aquest curs forma part del 2n any
del postgrau Didàctica de l’alemany com a
llengua estrangera que es desenvolupa du-
rant el bienni 2000-02.

38. Curs intensiu de llengua alemanya
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat d’educació se-
cundària d’altres assignatures que imparteixi
o hagi d’impartir un crèdit d’alemany. Pro-
fessorat que participi en un programa de
reciclatge d’alemany del Departament
d’Ensenyament. Professorat implicat en un
projecte educatiu europeu en què l’alemany
sigui llengua de comunicació.

Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, de Girona, de
Lleida i de Tarragona, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 13 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida; 14 de
juny, a Barcelona-Drassanes; 15 de juny, a
Girona i a Tarragona.

Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.

Places: 19 (13 a Barcelona, 2 a Girona, 2
a Lleida i 2 a Tarragona).

Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, només fins a 2n curs, i a les escoles
oficials d’idiomes de Lleida i de Tarragona,
només fins al cicle elemental d’EOI (3r curs).

Llengua italiana

39. Curs intensiu de llengua italiana (llen-
gua instrumental): 80 hores.

Destinataris: professorat d’educació se-
cundària d’altres assignatures que imparteixi
o hagi d’impartir un crèdit d’italià. Profes-
sorat que participi en un programa de reci-
clatge de l’italià del Departament d’Ensenya-
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ment. Professorat implicat en un projecte
educatiu europeu en què l’italià sigui llen-
gua de comunicació.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 14 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.

Places: 3.
Nota: només fins a 3r curs d’EOI.

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

40. Teaching English for Specific Purpo-
ses (TESP).

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: College of St. Mark and St.

John, Plymouth, del 29 de juliol al 18 d’agost.
Places: 5.

41. Drama for TEFL.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Langua-

ge Studies. University of Edinburgh, del 12
d’agost a l’1 de setembre.

Places: 7.

42. Neuro-linguistic programming and the
creative brain.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Cambridge), del

15 al 28 de juliol.
Places: 6.

43. British studies: Language, literature
and life.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Language Edu-

cation. Nile (Norwich), de l’1 al 14 de juliol.
Places: 6.

44. Materials development for language
teachers.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Metropolitan University (Le-

eds), del 15 al 28 de juliol.
Places: 7.

45. Multimedia and the Internet.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 8

al 21 de juliol.
Places: 8.

46. Contemporary English.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Cambridge), de

l’1 al 14 de juliol.
Places: 6.

47. Managing and creativity in the langua-
ge classroom.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Language Edu-

cation. Nile (Norwich), de l’1 al 14 de juliol.
Places: 6.

48. Teaching English across the curriculum.
Destinataris: professorat d’altres matèri-

es que estigui participant en la modalitat 1
de projectes d’innovació en el marc del pro-
grama ORATOR.

Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 15
al 28 de juliol.

Places: 6.

49. Communicative language teaching
and testing.

Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Language Edu-

cation. Nile (Norwich), de l’1 al 14 de juliol.
Places: 6.

Llengua francesa

50. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE.

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Institut Méditerranéen d’Étu-

des Françaises (Montpellier), del 2 al 16 de
juliol.

Places: 6.

51. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE.

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Centre Audio-Visuel de Lan-

gues Modernes. Cavilam (Vichy), del 8 al 21
de juliol.

Places: 8.

52. Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE.

Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Centre de Linguistique Appli-

quée. CLA (Besançon), de l’1 al 14 de juliol.
Places: 8.

Llengua alemanya

53. Sprache, Kultur, Kommunikation:
Deutsch als Fremdsprache.

Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: ICC (Salzburg), del 19

d’agost a l’1 de setembre.
Places: 3.

54. Unterrichtsprojecte mit dem Internet.
Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Goethe Institut (Frankfurt/M.),

del 22 de juliol al 4 d’agost.
Places: 2.

55. Presse, Rundfunk, Fernsehen.
Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Goethe Institut (Hamburg),

del 22 de juliol al 4 d’agost.
Places: 2.

56. Curs de llengua alemanya (en col·la-
boració amb l’Institut Alemany).

Destinataris: professorat d’educació se-
cundària d’altres matèries que imparteixi o
hagi d’impartir un crèdit d’alemany.

Lloc i dates: Alemanya, del 31 de juliol al
24 d’agost o de l’1 al 29 d’agost o del 6 al
30 d’agost.

Test de nivell eliminatori: 16 de maig, a les
18 hores, a l’Institut Alemany de Barcelona.

Places: 16.

Llengua italiana

57. Corso di aggiornamento per inseg-
nanti d’italiano all’estero.

Destinataris: professorat d’italià.
Lloc i dates: Università per stranieri (Pe-

rugia), del 15 de juliol al 4 d’agost.
Places: 2.

ANNEX 4

Activitats per a inspectors d’Ensenyament i
inspectors al servei de l’administració edu-
cativa adscrits a llocs de treball de la Ins-
pecció d’Ensenyament

ACTIVITATS A CATALUNYA

Llengua anglesa

58. Curs intensiu de llengua anglesa (llen-
gua instrumental): 80 hores.

Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors als servei de l’administració edu-
cativa adscrits a llocs de treball de la Ins-
pecció d’Ensenyament.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 14 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.

Places: 3.

Llengua francesa

59. Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.

Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors als servei de l’administració edu-
cativa adscrits a llocs de treball de la Ins-
pecció d’Ensenyament.

Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 2 al 27 de juliol.

Test de nivell per als admesos: 14 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.

Places: 1.
Nota: només fins a 4t curs.

Llengua anglesa i francesa

60. Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llen-
gües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).

Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors al servei de l’administració edu-
cativa adscrits a llocs de treball de la Ins-
pecció d’Ensenyament, de l’àrea de llengües
estrangeres.

Lloc i dates: Mediterranean Institute ESA-
DE (Barcelona), del 9 al 20 de juliol.

Places: 2.

ACTIVITATS A L’ESTRANGER

Llengua anglesa

61. Communicative language teaching
and testing.

Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors al servei de l’administració edu-
cativa adscrits a llocs de treball de la Ins-
pecció d’Ensenyament, de l’àrea de llengües
estrangeres.

Lloc i dates: Institute for Language Edu-
cation. Nile (Norwich), de l’1 al 14 de juliol.

Places: 1.

ANNEX 5

Barem de mèrits i documentació acreditativa

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més
d’un apartat dels que s’estableixen en
aquest annex.

Mèrits docents

—1 Antiguitat, fins a un màxim de 3 punts.
Per cada any com a docent o inspector:
0,5punts; per cada any en possessió de la
condició de catedràtic: 0,25 punts.

Documentació acreditativa: certificat del
director del centre o centres on s’ha exercit
la docència o full de serveis.

—2 Antiguitat com a docent de la llengua
a la qual s’opta, o com a inspector de l’àrea
de llengües estrangeres: 0,5 punts per any,
fins a un màxim de 3 punts.

Documentació acreditativa: certificat del
director del centre o centres on s’ha impar-
tit la llengua.

—3 Per al professorat que imparteix edu-
cació primària: adscripció al lloc de treball
de la llengua a la qual s’opta, d’acord amb
el Reial decret 895/1989: 1,5 punts.
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Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de la resolució d’adscripció al
lloc de treball.

—4 Per al professorat que imparteix edu-
cació primària: capacitació en la llengua a
la qual s’opta: 1,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de la resolució de reconeixe-
ment de la capacitació.

—5 Exercici de càrrecs directius o de càr-
recs de responsabilitat en la Inspecció d’En-
senyament: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o nomenaments.

—6 Per al professorat d’educació secun-
dària, d’escoles oficials d’idiomes o d’ins-
pectors: possessió de la condició de cate-
dràtic: 0,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament o de la cre-
dencial acreditativa de la condició.

Mèrits acadèmics

—7 Per al professorat que imparteix edu-
cació primària: títol de llicenciat en filologia
romànica o anglogermànica, depenent de la
llengua a la qual s’opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol.

—8 Títol de doctor en filologia romànica o
anglogermànica, depenent de la llengua a
la qual s’opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol.

—9 Altres titulacions relacionades amb la
llengua a la qual s’opta: fins a 1 punt. No-
més es tindrà en compte la titulació de ni-
vell més elevat.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de les titulacions.

Altres mèrits

—10 Participació en activitats de forma-
ció de 15 hores o més relacionades amb la
llengua a la qual s’opta: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.

—11 Docència, coordinació o direcció
d’activitats de perfeccionament per a pro-
fessorat d’anglès, francès, alemany o italià:
fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.

—12 Publicacions i investigacions entorn
de l’ensenyament de les llengües estrange-
res i la seva metodologia: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del sumari i l’autoria de les
publicacions; si és un material inèdit, s’hi

adjuntarà un certificat que n’acrediti l’au-
toria.

—13 Per haver participat en experiències
promogudes o autoritzades pel Departa-
ment d’Ensenyament entorn de l’ensenya-
ment de les llengües estrangeres i la seva
metodologia: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.

—14 Per a les places dels cursos a l’es-
tranger: no haver gaudit mai de cap beca
similar a l’estranger del Departament d’En-
senyament o de l’Acció Lingua B del Pro-
grama Sòcrates: 1 punt.

(01.068.056)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 740/01).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0740/01.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: aplicació

col·lectiva de tres proves a un grup-classe
de 4t curs d’educació de primària en 150
centres, així com ajudar a l’administració
d’altres dues proves que realitzarà el mes-
tre i la correcció d’aquestes proves.

b) Termini d’execució: des de la data de
formalització del contracte fins al 30 de juny
de 2001.

—3 Tramitació, procediment i  forma
d’adjudicació

a) Tramitació: urgent, segons article 71
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques.

b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 31.000.000 de ptes., IVA in-

clòs, equivalent a 186.313,75 euros.

—5 Garanties
Provisional: 620.000 ptes., equivalent a

3.726,28 euros.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 8, cate-

goria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: serveis centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: quatre dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
por correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 22 de març de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.082.058)


