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RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2001, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Isoveri, d’Esplugues de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Isoveri, d’Esplugues
de Llobregat, en petició d’autorització
d’obertura, 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 la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no universi-
taris; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professio-
nal en l’àmbit del sistema educatiu, i el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Isoveri, d’Esplugues de Llobregat, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden 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 re-
curs que considerin convenient per a la de-
fensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Delegació Territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Núm. de codi: 08059640.
Denominació: Isoveri.
Adreça: c. Eduard Toldrà, 36-40.
Titular: Isoveri, SL.
NIF: B-58063090.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Isoveri, d’Esplugues de Llobregat, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà:
Família d’electricitat i electrònica: cicle for-

matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques amb 2 grups amb una capacitat per a
40 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció: cicle formatiu de muntatge i mante-
niment d’instal·lacions de fred, clima i pro-
ducció de calor, amb 2 grups amb una
capacitat per a 40 llocs escolars. En cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars.

Els primers cursos de tots dos cicles for-
matius de grau mitjà quedaran autoritzats a
partir de l’inici del curs 2001-02, i els segons
cursos a partir de l’inici del curs 2002-03.

(01.092.035)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2001, per
la qual es disposa el trasllat de domicili d’un
institut d’educació secundària de Figueres.

L’institut d’educació secundària Olivar
Gran, amb número de codi 17007609, de
Figueres, està emplaçat provisionalment a
l’edifici situat a la ctra. de Llers, s/n, de Fi-
gueres.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, i que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent de

l’educació secundària, d’acord amb els in-
formes emesos per la delegació territorial
d’Ensenyament corresponent,

Resolc:

—1 Traslladar l’institut d’educació secun-
dària Olivar Gran, amb número de codi
17007609, de Figueres, al c. de Josep M.
de Sagarra, s/n, de Figueres.

 —2 La Delegació Territorial d’Ensenya-
ment de Girona prendrà les mesures neces-
sàries per a l’execució del que disposa
aquesta Resolució.

Barcelona, 10 de maig de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.099.076)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 179/2001,
procediment abreujat, interposat per l’As-
sociació de Professors d’Ensenyaments Pú-
blics de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de
Barcelona, en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 179/2001, procediment abreu-
jat, interposat per l’Associació de Professors
d’Ensenyaments Públics de Catalunya;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta  Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 179/2001, procediment
abreujat, interposat contra la desestimació
presumpta, per silenci administratiu, del
recurs de reposició interposat contra la Re-
solució de 22 de novembre, de convocatò-
ria dels procediments de reconeixement
d’habilitació especial i d’adscripció de pro-
fessorat dels cossos de professors d’ense-
nyament secundari i tècnics de formació
professional específica.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.138.126)
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DECRET 127/2001, de 15 de maig, pel qual
es modifiquen determinats aspectes de l’or-
denació curricular de l’educació secundà-
ria obligatòria, del batxillerat i del batxillerat
nocturn.

El Decret 96/1992, de 28 d’abril (DOGC
núm. 1593, de 13.5.1992), modificat pel
Decret 223/1992, de 25 de setembre, esta-
bleix l’ordenació dels ensenyaments d’edu-
cació secundària obligatòria.

El Decret 75/1996, de 5 de març (DOGC
núm. 2180, d’11.3.1996), estableix l’orde-
nació dels crèdits variables de l’educació
secundària obligatòria.

El Decret 82/1996, de 5 de març (DOGC
núm. 2181, de 13.3.1996), estableix l’orde-
nació dels ensenyaments del batxillerat.

El Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999), adequa l’orga-
nització dels ensenyaments de batxillerat al
règim nocturn.

La necessitat de garantir l’assoliment de
les competències bàsiques per part de tot
l’alumnat en l’ensenyament obligatori acon-
sella reforçar les assignacions horàries
d’àrees instrumentals.

Això implica la modificació d’alguns aspec-
tes de l’ordenació de l’educació secundària
obligatòria relatius a les hores de matemàti-
ques i a la distribució dels àmbits cientifico-
tecnològic, d’humanitats i d’expressió en la
part variable del currículum.

Amb aquesta disposició s’incrementa en
un crèdit comú l’àrea de matemàtiques en
el primer cicle de l’educació secundària
obligatòria per tal d’aconseguir la mitjana de
tres hores setmanals de classe d’aquesta
matèria.

Amb la mateixa intenció convé atendre la
dedicació horària suficient per aconseguir
un domini de les llengües com a formació
comuna en les diferents modalitats del bat-
xillerat. L’augment d’hores assignades a la
llengua catalana i castellana ha de perme-
tre també dedicar un espai específic al co-
neixement de la literatura.

Per tot això, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora, i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Es modifica l’article 11.a) del De-
cret 96/1992, de 28 d’abril, que estableix
l’ordenació dels ensenyaments d’educació
secundària obligatòria, tot assignant 5 crè-
dits comuns a l’àrea de matemàtiques, en
lloc de 4, en el primer cicle de l’educació
secundària obligatòria.

Article 2. Se suprimeix l’article 9.4 del De-
cret 75/1996, de 5 de març, d’ordenació dels
crèdits variables de l’educació secundària obli-
gatòria, que estableix la distribució orientati-
va dels crèdits variables en els àmbits cienti-
ficotecnològic, d’humanitats i d’expressió.

Article 3. Es modifica l’article 9 del Decret
82/1996, de 5 de març, que estableix l’or-
denació dels ensenyaments del batxillerat,
tot assignant 6 crèdits, en lloc de 4, a ca-
dascuna de les matèries següents: llengua
catalana i literatura, llengua castellana i lite-
ratura, i llengua estrangera.

Article 4. Es modifica l’article 10.1 del
Decret 82/1996, de 5 de març, que esta-
bleix l’ordenació dels ensenyaments del
batxillerat, tot assignant 32 crèdits, en lloc
de 38, a la part diversificada del currícu-
lum.

Article 5. Es modifica l’article 3.1.a) del
Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual
s’adequa l’organització dels ensenyaments
de batxillerat al règim nocturn, tot assignant
6 crèdits, en lloc de 4, a cadascuna de les
matèries següents: llengua catalana i litera-
tura, llengua castellana i literatura, i llengua
estrangera.

Article 6. Es modifica l’article 3.1.b) del
Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual
s’adequa l’organització dels ensenyaments
de batxillerat al règim nocturn, tot assig-
nant 28 crèdits a la part diversificada del
currículum, en lloc de 34, i assignant entre
2 i 8 crèdits a les matèries optatives, en
lloc d’entre 8 i 14.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El calendari d’aplicació del que estableix
aquest Decret és el següent:

Educació secundària obligatòria i primer
curs de batxillerat, any acadèmic 2001-
2002.

Segon curs de batxillerat, any acadèmic
2002-2003.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor el dia se-
güent de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de maig de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.124.012)

DECRET 126/2001, de 15 de maig, de ces-
sament, nomenament i ratificació de mem-
bres del Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 4.1.a), 4.1.d), 4.1.f), 4.1.i), 4.1.k),
4.1.m) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, USTEC-STEs, la Unió General
de Treballadors de Catalunya, l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques i
l’Administració Educativa, cal procedir al

cessament, nomenament i ratificació de
membres del Consell Escolar de Cata-
lunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el
que preveu l’article 5 de la Llei 25/1985,
de 10 de desembre, a proposta de la con-
sellera d’Ensenyament i amb l’acord previ
del Govern,

Decreto:

Article 1. Les persones que s’indiquen
cessen com a membres del Consell Escolar
de Catalunya, en representació dels sectors
següents:

a) Centrals i organitzacions sindicals:
Xavier Besalú i Costa.
b) Representants de l’Administració local:
Miquel Trilla i de Bruguera.

Article 2. Nomenar membres del Consell
Escolar de Catalunya, en representació dels
sectors següents, les persones que s’indi-
quen:

a) Centrals i organitzacions sindicals:
Xavier Juanto Cusiné, amb efectes fins a

l’1 de maig de 2005.
b) Representants de l’Administració local:
Mònica Bernal i de Barbarà, amb efectes

fins a l’11 de maig de 2004.

Article 3. Ratificar com a membres del
Consell Escolar de Catalunya, en represen-
tació dels sectors següents, les persones
que s’indiquen:

a) Administració educativa:
Jordi Roig i Vinyals, amb efectes fins a l’1

de maig de 2005.
Alberto del Pozo i Ortiz, amb efectes fins

al 2 de maig de 2005.
Tomàs de San Cristòbal i Claver, amb

efectes fins a l’1 de maig de 2005.
b) Professors de nivells educatius no uni-

versitaris:
Maria Teresa Comas i Climent, amb efec-

tes fins a l’1 de maig de 2005.
Jaume Graells i Veguin, amb efectes fins

al 2 de maig de 2005.
Teresa Nuñez de Arenas Castells, amb

efectes fins al 30 d’abril de 2005.
c) Personal d’administració i serveis:
Núria Cañadell i Badenes, amb efectes

fins a l’1 de maig de 2005.
Josefina Pujol Pardo, amb efectes fins al

30 d’abril de 2005.
d) Centrals i organitzacions sindicals:
Joan Carles Gallego i Herrera, amb efec-

tes fins al 30 d’abril de 2005.
Llorenç Serrano i Gimènez, amb efectes

fins a l’1 de maig de 2005.
e) Personalitats de prestigi reconegut en

el camp de l’educació:
Josep Gonzàlez-Agàpito i Granell, amb

efectes fins a l’1 de maig de 2005.

Barcelona, 15 de maig de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.129.002)
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RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Vailet, de Lleida.

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 Vailet, de Lleida, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre docent
privat, per transformació d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, 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 l’obertura del centre docent
privat Vailet, de Lleida, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se-
gons el que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Lleida, 26 d’abril de 2001

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca del Segrià

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25007347.
Denominació: Vailet.
Adreça: c. Enric Granados, 16.
Titular: Escola Bressol Vailet, SCCL.
NIF: F25038530.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Vailet per transformació de la llar d’in-
fants del mateix nom, amb efectes a partir
del curs escolar 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil, 3 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(01.082.071)

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Salle, de Mollerussa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat La Salle, de Mo-
llerussa, en petició d’obertura d’ensenya-
ments de formació professional de grau mitjà
i superior, 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; 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 La
Salle, de Mollerussa, per obertura d’ensenya-
ments de formació professional de grau mit-
jà i superior, 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 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.

Lleida, 26 d’abril de 2001

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca del Pla d’Urgell

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Mollerussa.
Localitat: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003184.
Denominació: La Salle.
Adreça: c. Ferrer i Busquets, 17.
Titular: Germans de les Escoles Cristianes.
NIF: Q0800055F.

S’autoritza, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1998-1999, l’obertura dels ense-
nyaments d’FP de grau mitjà següents:

Família d’administració i família de comerç
i màrqueting: cicle formatiu de gestió admi-
nistrativa i cicle formatiu de comerç, amb 1
grup i capacitat per a 30 llocs escolars per
a tota la família.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu de carrosseria i
cicle formatiu d’electromecànica de vehi-
cles, amb 2 grups i capacitat per a 60 llocs
escolars per a tota la família.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips electrònics de consum i ci-
cle formatiu d’equips i instal·lacions electro-
tècniques, amb 2 grups i capacitat per a 60
llocs escolars per a tota la família.

S’autoritza a partir de l’inici del curs 2000-
2001, l’obertura dels ensenyaments d’FP de
grau superior següents:

Família d’administració i família de comerç
i màrqueting: cicle formatiu d’administració
i finances i cicle formatiu de comerç inter-
nacional, amb 2 grups i capacitat per a 60
llocs escolars per a tota la família.

Família d’electricitat i electrònica: cicle
formatiu d’instal·lacions electrotècniques
i cicle formatiu de sistemes de telecomu-
nicació i informàtics amb 2 grups i capa-
citat per a 60 llocs escolars per a tota la
família.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

ESO: 8 unitats de primer cicle amb capa-
citat per a 240 llocs escolars i 8 unitats de
segon cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

FP de grau mitjà:
Família d’administració i família de comerç

i màrqueting: cicle formatiu de gestió admi-
nistrativa i cicle formatiu de comerç, amb 1
grup i capacitat per a 30 llocs escolars per
a tota la família.
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Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu de carrosseria i
cicle formatiu d’electromecànica de vehi-
cles, amb 2 grups i capacitat per a 60 llocs
escolars per a tota la família.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips electrònics de consum i ci-
cle formatiu d’equips i instal·lacions electro-
tècniques, amb 2 grups i capacitat per a 60
llocs escolars per a tota la família.

FP de grau superior:
Família d’administració i família de comerç

i màrqueting: cicle formatiu d’administració
i finances i cicle formatiu de comerç inter-
nacional, amb 2 grups i capacitat per a 60
llocs escolars, per a tota la família.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’instal·lacions electrotècniques i ci-
cle formatiu de sistemes de telecomunica-
ció i informàtics, amb 2 grups i capacitat
per a 60 llocs escolars per a tota la família.

(01.085.029)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2001, per
la qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a un col·legi d’educació infantil i
primària de Sant Boi de Llobregat.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària per atribuir-li
una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària,

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sector Parellada, amb número de codi
08034990, ubicat al c. de Mn. Pere Tarrés,
33, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat),
la nova denominació específica Parellada.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 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, 17 de maig de 2001

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.114.008)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Salle Gràcia, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Salle Gràcia, de
Barcelona, en petició d’autorització de re-
ducció d’unitats de l’educació secundària
obligatòria i d’obertura dels ensenyaments
de formació professional, es va instruir l’ex-
pedient 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
La Salle Gràcia, de Barcelona, per reduc-
ció d’unitats de l’educació secundària obli-
gatòria i obertura dels ensenyaments de
formació professional, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—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 pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 18 de maig de 2001

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: 08007032.
Denominació: La Salle Gràcia.
Adreça: pl. del Nord, 14.
Titular: Gns. de les Escoles Cristianes.
NIF: Q0800055F.

S’autoritza la reducció d’unitats de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria amb
4 unitats de primer cicle amb capacitat per
a 120 llocs escolars i 4 unitats de segon cicle
amb capacitat per a 120 llocs escolars,
d’acord amb el següent calendari:

A la fi del curs 2000-01 cessen 4 unitats
de primer cicle i 2 unitats de segon cicle.

A la fi del curs 2001-02 cessarà 1 unitat
de segon cicle.

A la fi del curs 2002-03 cessarà 1 unitat
de segon cicle.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb els cicles que es detallen a la compo-
sició del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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: 4 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’informàtica: cicle formatiu de des-

envolupament d’aplicacions informàtiques
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà els
30 llocs escolars. Cicle formatiu d’administra-
ció de sistemes informàtics amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de telecomunicació i in-
formàtics amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.
(01.114.002)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2001, per
la qual es disposa el trasllat de domicili d’un
institut d’educació secundària de Sant Frui-
tós de Bages.

L’institut d’educació secundària Gerbert
d’Aurillac, amb número de codi 08053054,
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ocupa provisionalment l’edifici situat al c.
Sardana, 30, de Navarcles.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent de l’ins-
titut d’educació secundària, d’acord amb els
informes emesos per la delegació territorial
d’Ensenyament corresponent,

Resolc:

—1 Traslladar l’institut d’educació secun-
dària Gerbert d’Aurillac, amb número de
codi 08053054, a l’av. de Lluís Companys,
s/n, de Sant Fruitós de Bages, amb efectes
acadèmics i administratius des de l’inici del
curs escolar escolar 2000-2001.

—2 La Delegació Territorial de Barcelona
II (comarques) prendrà les mesures neces-
sàries per a l’execució del que disposa
aquesta Resolució.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.114.009)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Tàrrega.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territori-
al del  Departament d’Ensenyament pel
titular del centre docent privat Sant Josep,
de Tàrrega, en petició d’ampliació del
primer cicle d’educació infantil, es va ins-
truir 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
Sant Josep, de Tàrrega, per ampliació de
3 unitats del primer cicle d’educació infan-
til, 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 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.

Lleida, 8 de maig de 2001

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

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

Comarca de l’Urgell

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Tàrrega.
Localitat: Tàrrega.
Núm. de codi: 25004486.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Mare Vedruna, s/n.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats del ni-
vell d’educació infantil de primer cicle, amb
efectes a partir del curs 2000-2001.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
6 unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 82 llocs escolars.
6 unitats de parvulari amb capacitat per

a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capa-

citat per 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

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

FP de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu de

gestió administrativa, amb 1 grup i capaci-
tat per a 30 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting, cicle forma-
tiu comerç, amb 1 grup i capacitat per a 30
llocs escolars, en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

(01.127.156)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Feli Art i Tècnica del Vestir, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Feli Art i Tècnica del
Vestir, de Barcelona, en petició de canvi de
denominació, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits
exigits per la normativa vigent, en concret
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació; la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’orde-
nació general del sistema educatiu; el Reial
decret 389/1992, de 15 d’abril, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments ar-
tístics, 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
Feli Art i Tècnica del Vestir, de Barcelona,
per canvi de denominació, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—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 Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 18 de maig de 2001

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: 08058398.
Denominació: Feli Art i Tècnica del Vestir.
Adreça: c. Guillem Tell, 47.
Titular: Esc. Superior de Diseño y Moda, SL.
NIF: B08452740.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Centre autoritzat de grau supe-
rior d’arts plàstiques i disseny Felicidad Duce.

(01.114.004)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2001, de
modificació de la Resolució de 28 de març
de 2001, per la qual es dóna publicitat a
subvencions concedides pel Departament
d’Ensenyament.

Per la Resolució de 28 de març de 2001
(DOGC núm. 3364, de 6.4.2001) es va donar
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publicitat a subvencions concedides pel De-
partament d’Ensenyament, d’acord amb el
que disposa l’article 94.7 del Decret legis-
latiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya.

Atès que s’han observat errades a la Re-
solució esmentada, i d’acord amb l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener,

Resolc:

Modificar l’annex de la Resolució de 28
de març de 2001, per la qual es dóna pu-
blicitat a subvencions concedides pel De-
partament d’Ensenyament, en el sentit de
suprimir les concedides per a la incorpora-
ció i el seguiment de l’escolarització dels
alumnes amb necessitats educatives espe-
cials per al curs 2000-2001 als centres
docents privats Pare Coll i Sant Miquel dels
Sants, atès que la quantitat realment con-
cedida no arriba a 1.000.000 de ptes.

Barcelona, 21 de maig de 2001

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

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.115.003)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2001, de
modificació de la Resolució de 9 de maig
de 2001, per la qual es dicten les instruc-
cions sobre els desplaçaments forçosos per
modificació de les plantilles dels centres
docents públics d’ensenyaments infantil i
primari, i sobre les adjudicacions de desti-
nacions provisionals als funcionaris del cos
de mestres i al professorat de religió per al
curs 2001-2002.

Mitjançant la Resolució de 9 de maig de
2001 es dicten les instruccions sobre els
desplaçaments forçosos per modificació
de les plantilles dels centres docents pú-
blics d’ensenyaments infantil i primari, i
sobre les adjudicacions de destinacions
provisionals als funcionaris del cos de
mestres i al professorat de religió per al
curs 2001-2002 (DOGC núm. 3388, de
15.5.2001).

S’ha observat una errada quant al proce-
diment que estableix l’apartat 4.3 de l’an-
nex 1 de la Resolució esmentada per portar
a terme les propostes de destinacions pro-
visionals a proposta de l’Administració, ja
que s’hi indica que no les han de sol·licitar
els interessats mitjançant el model norma-
litzat, i, en canvi, llevat de determinats ca-
sos, les direccions dels centres han de
formalitzar les seves propostes en el model
esmentat. Per aquest motiu, escau de mo-
dificar l’esmentada instrucció.

Per això,

Resolc:

Modificar el primer paràgraf de l’apartat
4.3 de l’annex 1 de l’esmentada Resolució
de 9 de maig de 2001, per la qual es dicten
les instruccions sobre els desplaçaments
forçosos per modificació de les plantilles
dels centres docents públics d’ensenya-
ments infantil i primari, i sobre les adjudica-
cions de destinacions provisionals als fun-
cionaris del cos de mestres i al professorat
de religió per al curs 2001-2002, en el sen-
tit que s’indica tot seguit:

“Les direccions dels centres hauran de
portar a terme les propostes de destinaci-
ons emplenant els espais reservats amb
aquesta finalitat al mateix model normalit-
zat de sol·licitud que han de presentar els
interessats, llevat de les corresponents a
comissions de serveis i a la provisió dels
llocs de treball el perfil dels quals permeti
que es portin a terme plans estratègics.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu, 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 la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(01.143.010)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2001, per
la qual es modifica la Resolució de 10 de
maig de 2001, que dicta instruccions sobre
els desplaçaments forçosos per modifica-
ció de les plantilles dels centres docents
públics d’ensenyaments secundaris, i sobre
l’assignació de destinacions provisionals als
funcionaris dels cossos d’ensenyaments se-
cundaris i al professorat de religió per al curs
2001-2002.

 Mitjançant la Resolució de 10 de maig
de 2001 (DOGC núm. 3388, de 15.5.2001),
es van dictar les instruccions sobre els
desplaçaments forçosos per modificació de
les plantilles dels centres docents públics
d’ensenyaments secundaris, i sobre l’assig-
nació de destinacions provisionals als fun-
cionaris dels cossos d’ensenyaments se-
cundaris i al professorat de religió per al curs
2001-2002.

Havent-se observat diverses errades en
el text de la Resolució esmentada, escau
modificar-la.

Per això,

Resolc:

Modificar la Resolució de 10 de maig de
2001, per la qual es dicten les instruccions
sobre els desplaçaments forçosos per mo-
dificació de les plantilles dels centres docents
públics d’ensenyaments secundaris, i sobre
l’assignació de destinacions provisionals als
funcionaris dels cossos d’ensenyaments
secundaris i al professorat de religió per al
curs 2001-2002, en el sentit que s’indica:

a) Les diverses referències al curs 2001-
2001 contingudes en el text de la Resolució,
cal entendre-les referides al curs 2001-2002.

b) El quart paràgraf del subapartat 4.2.2
queda redactat com s’indica a continuació:

“S’entén per experiència prèvia suficient-
ment acreditada el fet d’haver estat destinat
durant un mínim de 24 mesos, a un lloc de
treball d’una especialitat diferent de la titular.”

c) El darrer paràgraf del subapartat 4.2.3,
relatiu a la prioritat en l’adjudicació, pel que
fa referència als criteris que s’utilitzaran per
ordenar el professorat pertanyent al col·lectiu
a), el punt 2 queda redactat com s’indica:

“2. Més antiguitat ininterrompuda com a
definitiu en el lloc de treball (computada el
31 d’agost de 2001).”

d) El primer paràgraf de l’apartat 7 que-
da redactat com s’indica a continuació:

“Per tal de cobrir les places de religió de-
finides en les plantilles dels centres públics, el
Departament d’Ensenyament gestionarà
l’assignació a les vacants i els nomenaments
dels professors que reuneixen els requisits
de titulació determinats a l’annex de l’Ordre
de 9 d’abril de 1999, per la qual es disposa
la publicació del Conveni sobre el règim
econòmic laboral de les persones que, no
pertanyent als cossos de funcionaris do-
cents, estan encarregades de l’ensenya-
ment de la religió catòlica en els centres pú-
blics d’educació infantil, d’educació primària
i d’educació secundària (BOE de 20.4.1999)
i mantinguin la proposta del bisbat.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, 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 la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.



Full de disposicions i actes administratius

686

Barcelona, 24 de maig de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(01.143.012)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2001, de
modificació de la Resolució de 10 de maig
de 2001, per la qual es dicten instruccions
relatives a l’assignació de destinacions al
personal interí dels cossos docents d’ense-
nyaments no universitaris i a la gestió de la
borsa d’aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat d’a-
quests cossos per al curs 2001-02.

Mitjançant la Resolució de 10 de maig de
2001 (DOGC núm. 3388, de 15.5.2001) es
van dictar les instruccions relatives a l’as-
signació de destinacions al personal interí
dels cossos docents d’ensenyaments no
universitaris i a la gestió de la borsa d’aspi-
rants a cobrir places vacants i substituci-
ons en règim d’interinitat d’aquests cossos
per al curs 2001-02.

S’han observat errades quant al procedi-
ment que estableixen els apartats 3.1.2 i 3.2
de la Resolució esmentada per tal que la
direcció del centre porti a terme les propos-
tes de destinacions provisionals, ja que en
determinats supòsits s’indica que no les han
de sol·licitar els interessats mitjançant el mo-
del normalitzat, i, en canvi, llevat d’alguns
casos, les direccions dels centres han de
formalitzar les seves propostes al model
esmentat. Per aquest motiu, escau de mo-
dificar aquestes instruccions.

Per això,

Resolc:

Modificar la Resolució de 10 de maig de
2001, per la qual es dicten instruccions
relatives a l’assignació de destinacions al
personal interí dels cossos docents d’ense-
nyaments no universitaris i a la gestió de la
borsa d’aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat d’a-
quests cossos per al curs 2001-02, en el
sentit que s’indica a continuació:

a) El darrer paràgraf del subapartat 3.1.2
queda redactat de la següent manera:

“Les direccions dels centres hauran de
portar a terme les propostes de destinaci-
ons emplenant els espais reservats amb
aquesta finalitat en el mateix model norma-
litzat de sol·licitud que han de presentar els
interessats.”

b) El darrer paràgraf del punt 3.2 queda
redactat com s’indica tot seguit:

“Les destinacions que es derivin de les
propostes de la direcció del centre corres-
ponent per als llocs especificats a l’apartat
a) anterior no han de ser sol·licitades pels
interessats mitjançant el model normalitzat
i únicament hauran de manifestar la seva
conformitat a l’òrgan proposant, al marge
de la sol·licitud que han de fer d’acord amb
el que especifica el punt 3.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu, en el termini de dos mesos a comp-
tar 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de maig de 2001

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

(01.144.022)

DECRET 132/2001, de 29 de maig, pel qual
es regulen els plans estratègics dels cen-
tres docents sostinguts amb fons públics.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE), preveu a l’article 57 que les admi-
nistracions educatives contribuiran al desen-
volupament del currículum afavorint l’elabo-
ració de models de programació docent i
materials didàctics que atenguin les diferents
necessitats de l’alumnat i del professorat i
fomentaran l’autonomia pedagògica i orga-
nitzativa dels centres i afavoriran i estimula-
ran el treball en equip dels professors.

Així mateix, l’article 59.1 de la Llei esmen-
tada estableix que les administracions edu-
catives fomentaran la investigació i afavori-
ran l’elaboració de projectes que incloguin
innovacions curriculars, metodològiques,
tecnològiques, didàctiques i d’organització
dels centres docents.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, avaluació i govern
dels centres docents, preveu a l’article 5 que
els centres disposaran d’autonomia per
definir el model de gestió organitzativa i
pedagògica, el qual s’haurà de concretar en
cada cas mitjançant els corresponents pro-
jectes educatius, curriculars i, si fa al cas,
normes de funcionament.

La Llei orgànica 9/1995, a l’article 29.3
també atribueix als centres docents l’avalu-
ació interna del seu funcionament, d’acord
amb el que estableixi l’Administració educa-
tiva de la qual depenguin, i a l’article 33
preveu que les administracions educatives
impulsaran els processos d’innovació edu-
cativa als centres i donaran suport especial-
ment als projectes d’investigació educativa
encaminats a la millora de la qualitat de l’en-
senyament i en els quals participin equips de
professors dels diferents nivells educatius.

En aquesta línia el Departament d’Ense-
nyament promou un seguit d’actuacions
destinades a la millora del sistema educa-
tiu, l’objectiu prioritari de les quals és ga-
rantir per a tots els nois i noies l’assoliment
de les competències bàsiques que els per-
metin de progressar de manera autònoma i
d’integrar-se socialment i laboralment.

Per tal de potenciar la qualitat dels cen-
tres docents, aquest Decret els possibilita
que elaborin el seu propi pla estratègic, i
n’executin les actuacions previstes, a fi de
dotar-los de mecanismes eficaços que per-
metin reforçar la seva autonomia de gestió
organitzativa i pedagògica.

El pla estratègic del centre docent l’han
d’aprovar el consell escolar i el claustre de pro-
fessors i ha de fonamentar-se en la realitat de
cada centre i del seu entorn, i cal que s’hi pren-
guin en consideració tots els aspectes que el
facin viable. L’avaluació del funcionament de
cada centre contribueix a la millora de la
qualitat de l’ensenyament i aporta elements
per a l’elaboració del seu pla estratègic.

El Departament d’Ensenyament autoritza-
rà i seguirà els plans estratègics i, conjunta-
ment amb cada centre, avaluarà l’assoliment
dels objectius previstos. El Departament
d’Ensenyament i el centre acordaran en un
document els objectius del pla estratègic i
els indicadors d’avaluació.

Als centres docents de titularitat del De-
partament d’Ensenyament, la formació del
professorat del centre i la provisió dels llocs
de treball vacants es podrà lligar, si més no
parcialment, als objectius de qualitat i mi-
llora de l’ensenyament que s’estableixin al
pla estratègic.

L’objectiu de la millora de la qualitat d’un
centre no pot tenir data de finalització i ha de
fonamentar contínuament les seves planifica-
cions d’actuació. La finalització del període de
vigència d’un pla estratègic és l’acabament
del període d’observació de l’assoliment
d’unes millores concretes, però no pot repre-
sentar l’abandonament per part del centre de
l’esforç per millorar altres aspectes o per
perfeccionar els que ja s’han aconseguit.

És pertinent, doncs, que un centre que ha
tingut un pla estratègic, aprofitant a més els
recursos que hi ha pogut dedicar, en formuli
un de nou on es tradueixi el permanent ob-
jectiu de qualitat i millora de l’ensenyament.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de
consulta i participació amb els representants
del personal al servei de les administraci-
ons públiques, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
proposta de la consellera d’Ensenyament i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1. Plans estratègics

Article 1. Plans estratègics dels centres
docents

1.1 El pla estratègic d’un centre és la
concreció dels seus objectius dins un perí-
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ode de quatre cursos escolars consecutius,
en el marc del seu projecte educatiu i cur-
ricular i dels procediments d’avaluació que
preveu el pla d’avaluació interna.

1.2 El pla estratègic té per finalitat l’aug-
ment de la qualitat global del centre, espe-
cialment pel que fa als processos d’ense-
nyament-aprenentatge i, més en particular,
quant a l’apecte que l’alumnat assoleixi les
competències bàsiques derivades dels ob-
jectius generals de l’etapa.

1.3 El Departament d’Ensenyament
promou la implantació de plans estratègics
mitjançant els quals els centres docents
poden adoptar mesures singulars que con-
vinguin a l’assoliment dels objectius con-
cretats al seu pla.

1.4 El pla estratègic és de cada centre
docent, sense perjudici que en dos o més
plans estratègics de centres d’una mateixa
zona o àrea territorial es plantegin objectius
coincidents i se’n coordinin les actuacions.

Article 2. Objectius i avaluació del pla es-
tratègic

2.1 Al pla estratègic cal definir els ob-
jectius que es volen assolir i establir-hi les
actuacions per aconseguir-los, prenent com
a referència principal la realitat del centre i
considerant tots els aspectes que el facin
viable, amb la finalitat principal de millorar
l’atenció a l’alumnat mitjançant un funcio-
nament del centre que permeti l’atenció a
la seva diversitat de la manera més apropi-
ada. També cal concretar-hi les mesures per
al seguiment i l’avaluació.

2.2 La finalitat del pla estratègic ha de
ser la millora global de la qualitat del centre
i de la pràctica docent, especialment pel que
fa als aspectes següents:

a) Processos d’ensenyament-aprenentat-
ge, particularment en tots els aspectes re-
lacionats amb el fet que els alumnes asso-
leixin les capacitats bàsiques derivades dels
objectius generals de l’etapa.

b) Seguiment i avaluació del progrés de
l’alumnat.

c) Atenció de la diversitat d’interessos i
de necessitats de l’alumnat, incidint parti-
cularment en els alumnes amb necessitats
educatives especials i en els d’incorporació
tardana.

d) Potenciació i consolidació dels equips
docents.

e) Potenciació de la tecnologia de la in-
formació i de la comunicació en la pràctica
educativa.

f) Augment de la cohesió i responsabili-
tat de tota la comunitat envers les finalitats
educatives del centre, en especial la parti-
cipació de pares i mares i dels serveis edu-
cativosocials dels ajuntaments.

g) Potenciació de les relacions amb l’en-
torn sociolaboral i empresarial, especialment
de les que facilitin informació per a l’orien-
tació professional i la inserció laboral dels
estudiants.

2.3 A l’elaboració del seu pla estratè-
gic, els centres tindran en compte el con-
tingut del seu projecte educatiu, curricular
i lingüístic, el pla d’avaluació interna i els
informes de les avaluacions externes que
s’hagin realitzat al centre.

Els resultats de l’avaluació interna del
centre han de ser el marc que permeti

l’anàlisi i l’avaluació de la pròpia realitat
per a l’elaboració del pla estratègic, con-
tribuint d’aquesta manera a la concreció
dels objectius de millora de la qualitat
educativa.

2.4 Al pla estratègic constaran:
a) Els objectius que cal assolir al centre

en un període determinat de quatre cursos
consecutius.

b) Les actuacions previstes, amb la cor-
responent temporització general, i les me-
sures i processos d’avaluació i seguiment,
tant del centre com de l’alumnat.

c) L’organització i les característiques
dels recursos humans per a la consecució
dels objectius esmentats i les necessitats de
provisió específica de determinats llocs de
treball, quan s’escaigui.

d) Les necessitats de formació del pro-
fessorat vinculades al pla estratègic.

e) L’especificació, si s’escau, del model
de gestió organitzativa i pedagògica que re-
quereixi el pla estratègic i que el centre vulgui
adoptar.

f) L’especificació, si s’escau, de l’assig-
nació o la distribució dels recursos mate-
rials.

g) L’especificació, si s’escau, de l’orga-
nització o aplicació del currículum.

h) La implicació de l’alumnat i dels pares
i les mares en el desenvolupament del pla.

Article 3. Incidència del pla estratègic en el
model de gestió organitzativa i pedagògica

El pla estratègic pot implicar singularitats
en l’organització i adaptació del currículum,
en la definició i el sistema de provisió espe-
cífica de determinats llocs de treball vacants
de caràcter singular, en la gestió organitza-
tiva i del reglament de règim interior del
centre i en les característiques dels recur-
sos materials. La formació del professorat,
quan escaigui, serà específica d’acord amb
els objectius del pla.

Article 4. Elaboració, aprovació, autoritza-
ció i seguiment del pla estratègic

4.1 El pla estratègic l’elaborarà l’equip
directiu, i l’hauran d’aprovar el claustre de
professors i el consell escolar del centre.

4.2 Un cop aprovat pel centre, aquest
el presentarà al Departament d’Ensenya-
ment, el qual resoldrà sobre la procedència
de l’autorització del pla estratègic o no i farà
pública la resolució corresponent i formalit-
zarà, si escau, juntament amb el centre, el
document al qual fa referència l’article 5. Així
mateix, el Departament d’Ensenyament
adoptarà, dins els recursos pressupostaris
disponibles, les mesures d’adequació de
l’assignació dels recursos humans i materi-
als necessaris per al desenvolupament dels
plans estratègics autoritzats relatius a cen-
tres de la seva titularitat.

4.3 Transcorreguts els dos primers cur-
sos de l’aplicació del pla estratègic, el cen-
tre elaborarà una memòria sobre el seu
desenvolupament i els resultats assolits.

4.4 Quan finalitzin els quatre cursos de
l’aplicació del pla estratègic, el centre pre-
sentarà al Departament d’Ensenyament, per
tal que la valori, una memòria que contindrà
els indicadors d’avaluació i progrés que fi-
guren al document que estableix l’article 5
d’aquest Decret.

Article 5. Formalització documental del pla
estratègic

El Departament d’Ensenyament i el cen-
tre faran constar en un document els objec-
tius del pla estratègic i els indicadors d’ava-
luació i de progrés per cursos a partir del
quals s’establirà el control de compliment
del pla.

Article 6. Continuïtat del pla estratègic
Quan finalitzi el període de vigència del

pla estratègic, i un cop se n’hagin avaluat
els resultats, el centre podrà proposar un
nou pla estratègic on es reculli l’experièn-
cia de l’anterior, s’incorporin les dades de
la seva avaluació, i es prossegueixi en la
definició d’objectius concrets per a la
millora de la qualitat educativa del centre.

Capítol 2. Llocs de treball de caràcter sin-
gular als centres de titularitat del De-
partament d’Ensenyament

Article 7. Definició de llocs de treball de
caràcter singular

7.1 A proposta del consell escolar del
centre, dintre de les vacants de la plantilla
pressupostada dels centres docents públics,
el Departament d’Ensenyament pot definir
llocs de treball singulars que permetin realit-
zar les activitats docents i assolir els objec-
tius que prevegi el pla estratègic de centre.

7.2 La consideració d’un lloc de treball
docent com a singular exigeix l’acreditació
del compliment dels requisits específics per
ocupar-lo, tant de manera provisional com
definitiva, en funció del contingut que esta-
bleix el pla estratègic mateix.

Article 8. Requisits específics per a l’ads-
cripció a llocs de treball de caràcter singular

A més dels requisits generals per ocupar
els llocs de treball docents, el Departament
d’Ensenyament pot establir requisits espe-
cífics per ocupar els llocs de treball de ca-
ràcter singular que requereixin els plans
estratègics de centre, entre els següents:
posseir una o més especialitats docents,
tenir una determinada titulació acadèmica,
acreditar un mínim d’experiència docent o
professional en un camp laboral o haver
cursat una formació permanent específica,
mitjançant la superació dels cursos corres-
ponents.

Article 9. Sistema de provisió dels llocs de
treball de caràcter singular

9.1 El sistema de provisió per cobrir va-
cants amb caràcter definitiu serà mitjançant
concurs específic de mèrits convocat pel
Departament d’Ensenyament i publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i es realitzarà en dues fases.

9.2 A la primera fase es valoraran els
mèrits dels candidats segons el que pre-
vegi el barem de la convocatòria, la qual
inclourà el treball desenvolupat, els cursos
de formació i perfeccionament, l’antiguitat
d’acord amb el temps de serveis prestats
i les titulacions acadèmiques.

La qualificació d’aquests mèrits no podrà
ser inferior al 50% de la total del concurs.

9.3 A la segona fase els candidats de-
fensaran, davant la comissió esmentada a
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l’apartat 4 d’aquest article, un projecte d’apli-
cació del pla estratègic en relació amb el lloc
de treball al qual aspira. La comissió també
valorarà altres coneixements, habilitats i
aptituds concretes, complementàries de les
que estableix l’apartat anterior, que facilitin i
garanteixin la selecció del candidat més ido-
ni, d’acord amb la naturalesa, finalitat, funci-
ons i tasques previstes al pla estratègic per
al lloc de treball que cal proveir.

En aquesta segona fase no es podran va-
lorar en cap cas els mateixos mèrits o capa-
citats que recull l’apartat 2 d’aquest article.

La qualificació total que s’adjudiqui als co-
neixements, habilitats i aptituds concretes
que es valoren en aquesta segon fase no
podrà excedir en cap cas del 50% de la
puntuació màxima global.

La qualificació mínima global que hauran
d’obtenir els candidats per superar la se-
gona fase serà la meitat de la puntuació mà-
xima prevista al barem per a la segona fase.

9.4 Les dues fases del concurs especí-
fic de mèrits les valorarà una comissió cons-
tituïda per l’inspector, el director, el cap
d’estudis del centre i dos funcionaris mem-
bres del claustre de professors designats pel
consell escolar del centre.

Article 10. Forma d’adscripció i durada
dels nomenaments als llocs de treball de ca-
ràcter singular

10.1 El personal docent que hagi estat
seleccionat d’acord amb el procediment que
estableix a l’article 9 d’aquest Decret ocu-
parà el lloc de treball amb caràcter provisi-
onal, en comissió de serveis o amb adscrip-
ció provisional, durant els dos primers
cursos de l’aplicació del pla estratègic cor-
responent.

10.2 Un cop transcorreguts els dos pri-
mers cursos de l’aplicació del pla estratè-
gic, es farà una avaluació del compliment
dels objectius que preveu el pla estratègic
per a aquell lloc de treball. Aquesta avalu-
ació s’iniciarà amb l’informe de la direcció
avalat pel consell escolar del centre, i la
completarà la Inspecció d’Ensenyament,
que hi emetrà l’informe corresponent. El de-
legat territorial elevarà la proposta d’avalu-
ació a la directora general de Recursos
Humans, que hi emetrà resolució.

10.3 El personal que hagi superat l’ava-
luació que preveu el punt anterior podrà
optar entre romandre amb caràcter definitiu
al mateix lloc de treball o continuar ocupant
el lloc de treball amb caràcter provisional fins
a la finalització de la vigència del pla estra-
tègic. En cas que l’avaluació del pla estra-
tègic resulti favorable i per tal de continuar
desenvolupant tasques iniciades mitjançant
l’esmentat pla estratègic, el professorat
destinat al lloc de treball singular podrà
continuar-hi amb caràcter definitiu.

10.4 La durada de l’ocupació d’un lloc
de treball de caràcter singular serà, com a
mínim, la mateixa que la durada del pla
estratègic mateix, llevat del cas del perso-
nal que no hagi superat l’avaluació que
preveu el punt 2 d’aquest article.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes que conté aquesta norma
són d’aplicació als centres docents sostin-

guts amb fons públics als quals el Departa-
ment d’Ensenyament hagi autoritzat plans
estratègics amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquest Decret.

La primera convocatòria de concurs es-
pecífic de mèrits que preveu el capítol 2
d’aquest Decret la durà a terme el Departa-
ment d’Ensenyament durant el curs 2001-
2002, amb efectes d’incorporació als cen-
tres d’1 de setembre de 2002.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de maig de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.144.032)

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre
la regulació de la borsa de treball per pres-
tar serveis amb caràcter temporal com a
personal interí docent.

L’article 125.1 del Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Cata-
lunya en matèria de funció pública, estableix
que el personal interí ha de ser seleccionat
mitjançant convocatòria pública que garan-
teixi els principis de publicitat, mèrit i capa-
citat enunciats en els articles 23.2 i 103.3
de la Constitució.

L’apartat 2 de l’esmentat article 125
d’aquell mateix Decret legislatiu preveu que,
excepcionalment, per causa d’urgència apre-
ciada per l’Administració, es pot nomenar
personal interí directament, sense necessi-
tat de convocatòria. A aquests efectes, el
Decret legislatiu atribueix al Govern la potes-
tat de regular per reglament una borsa de
personal per prestar serveis amb caràcter
temporal per als casos de màxima urgència.

Ateses les especials característiques del
personal docent que presta atenció directa
als alumnes en centres docents educatius, i
atès el volum de la gestió necessària per
cobrir les vacants de substitució d’un col·lec-
tiu tan nombrós, cal regular el procediment
de selecció mitjançant convocatòria pública
de concurs de mèrits per formar part de la
borsa de treball per cobrir places vacants o
substitucions temporals en règim d’interini-
tat en centres docents públics d’ensenya-
ments no universitaris.

Alhora també cal regular el procediment
de gestió de la borsa de treball docent, es-
tablint-hi els requisits exigits per a ésser
nomenat en cadascun dels cossos docents,
el barem de mèrits que s’utilitzarà per a l’or-
denació dels aspirants dintre de cada cos i
especialitat i, per últim, els criteris i requisits
específics per a l’adjudicació de les destina-
cions en règim d’interinitat.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de
consulta i participació amb els representants
del personal al servei de les administraci-
ons públiques, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
proposta de la consellera d’Ensenyament i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Convocatòries de concurs públic
de mèrits per formar part de la borsa de
treball del personal interí docent

1.1 Per tal de cobrir les necessitats de
personal interí docent, el Departament d’En-
senyament publica al DOGC la convocatò-
ria de concurs públic de mèrits per formar
part de la borsa de treball del personal in-
terí docent, segons les necessitats del ser-
vei, i d’acord amb els principis constitucio-
nals de publicitat, mèrit i capacitat.

1.2 Els aspirants hauran d’acreditar que
reuneixen els requisits generals i específics
assenyalats a l’article 2 d’aquest Decret per
ser nomenats com a personal interí i, en el
cas que siguin admesos a la resolució de les
esmentades convocatòries públiques, forma-
ran part de la llista contemplada a l’article 5.

Article 2. Requisits que han de reunir els
aspirants per formar part de la borsa de
treball

Per a formar part de la borsa de treball,
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la
Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol,
o estar inclòs en algun dels supòsits previs-
tos a la Llei 17/1993, de 23 de desembre,
sobre l’accés a determinats sectors de la
funció pública dels nacionals dels estats
membres de la Comunitat Europea.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici del tipus de lloc de tre-
ball que s’hagi d’ocupar.

d) No haver estat separat mitjançant expe-
dient disciplinari del servei de cap de les ad-
ministracions públiques, ni trobar-se inhabili-
tat per a l’exercici de les funcions públiques.
Els aspirants amb nacionalitat no espanyola
hauran d’acreditar igualment que no es tro-
ben sotmesos a cap sanció disciplinària o
condemna penal que impossibiliti l’accés a la
funció pública en el seu estat d’origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari, cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes i cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny: titulació de doctor, enginyer,
arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes
de docència.
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Cos de professors tècnics de formació
professional i cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny: titulació de diplomat,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equiva-
lent a efectes de docència.

f) Tenir el títol professional d’especialitza-
ció didàctica o el Certificat d’Aptitud Peda-
gògica (CAP) o experiència docent prèvia
legalment reconeguda com a equivalent, en
cas que sigui exigible.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral
i escrit, de la llengua catalana, d’acord amb
el que estableix el Decret 244/1991, de 28
d’octubre, sobre el coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya que es
requereix per a la provisió de llocs de tre-
ball dels centres públics d’ensenyament no
universitari de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament.

h) Tenir la corresponent capacitació per
impartir les àrees i matèries curriculars cor-
responents a l’especialitat que requereixi,
si escau, el l loc de trebal l  que s’hagi
d’ocupar.

Article 3. Capacitació per a impartir les
àrees i matèries curriculars corresponents
a l’especialitat

3.1 Els aspirants a formar part de la
borsa de treball han d’acreditar la capacita-
ció per impartir les àrees i matèries assig-
nades al lloc de treball al qual s’aspiri, si
aquest té atribuït com a requisit la posses-
sió d’una determinada especialitat docent.
A aquests efectes, a l’annex d’aquest De-
cret s’especifica la concordança de les titu-
lacions i formació amb les especialitats do-
cents, pel que fa al cos de mestres, i la taula
de concordances de les titulacions amb les
especialitats docents, pel que fa a la resta
de cossos docents.

3.2 Llevat dels aspirants a ocupar pla-
ces de les especialitats d’educació física i
de psicologia i pedagogia del cos de pro-
fessors d’ensenyaments secundaris, també
es considera que tenen el requisit suficient
de capacitació per impartir les àrees i ma-
tèries curriculars corresponents a l’especi-
alitat que requereixi, si escau, el lloc de tre-
ball que han d’ocupar, aquells aspirants que
acreditin una experiència docent d’haver-les
impartit, amb nomenament d’interí corres-
ponent a l’especialitat, durant un mínim de
quatre cursos (36 mesos) per a les especi-
alitats corresponents a cossos docents del
grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a
les especialitats corresponents a cossos do-
cents del grup B, sempre que reuneixin el
requisit de titulació exigit a l’apartat e) de
l’article 2.

Article 4. Barem de mèrits
El barem de mèrits inclourà els apartats

següents:
a) Experiència docent.
b) Formació acadèmica.
c) Activitats de formació permanent.

Article 5. Estructura de la borsa de treball
del personal interí docent

Cada curs escolar, el Departament d’En-
senyament confecciona una llista única a
Catalunya dels aspirants a cobrir places va-
cants i substitucions en règim d’interinitat
als centres docents de titularitat del Depar-

tament. Aquesta llista està formada, per
ordre de prelació, per:

1. El personal que hagi prestat serveis
com a interí d’algun cos docent no univer-
sitari a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Aquest personal s’ordena en funció del
temps de serveis docents prestats en cen-
tres públics no universitaris de titularitat del
Departament d’Ensenyament, del de Ben-
estar Social, del de Justícia i d’altres admi-
nistracions amb plenes competències edu-
catives.

2. Les persones que formen part de la
llista d’admesos d’alguna de les convoca-
tòries de concurs públic que ha realitzat el
Departament d’Ensenyament des del mes
de setembre de 1996 per formar part de la
llista d’aspirants per cobrir places vacants
o substitucions en règim d’interinitat, i que
encara no han estat nomenats com a per-
sonal interí.

Aquestes persones s’ordenen segons
l’any de la convocatòria en què van partici-
par i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem esta-
blert a cada convocatòria. Cada curs s’hi
afegiran les persones que hagin estat ad-
meses en les convocatòries corresponents
a aquell curs.

El Departament d’Ensenyament dóna pu-
blicitat de la llista.

Article 6. Baixes de la borsa de treball
6.1 És motiu de baixa de la borsa de tre-

ball la renúncia, així com no acceptar la
destinació adjudicada o no prendre posses-
sió del lloc de treball adjudicat, en els ter-
minis previstos, sense causa justificada.

6.2 També és motiu de baixa de la bor-
sa l’haver estat sancionat, mitjançant expe-
dient disciplinari, per falta notòria de rendi-
ment o per l’incompliment greu dels deures
i les obligacions derivats de les funcions
pròpies del lloc de treball.

6.3 Així mateix, no serà inclòs a la bor-
sa de treball docent, una vegada finalitzat
el seu nomenament, aquell docent que hagi
mostrat un rendiment insuficient que no
comporti inhibició o una evident  i documen-
tada manca de capacitat per ocupar el lloc
de treball i que impedeixi complir les funci-
ons assignades, mitjançant expedient ad-
ministratiu contradictori i no disciplinari, un
cop escoltada la Junta de Personal Docent
corresponent.

Article 7. Criteris i requisits per a l’adjudi-
cació de les destinacions al personal interí

7.1 Anualment, el Departament d’Ense-
nyament estableix, per a les persones que
formen part de la borsa, el procediment i
els terminis per a la presentació de sol·li-
cituds per a prestar serveis per al curs se-
güent, i per a l’adjudicació de les destina-
cions en règim d’interinitat.

L’assignació de les destinacions es duu
a terme d’acord amb les vacants existents
i amb les necessitats del servei en el mo-
ment de l’adjudicació, atenent el número
d’ordre que té assignat cada aspirant en
la borsa de treball docent, la seva capa-
citació, i les seves peticions de lloc de
treball, de comarques i de delegacions ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament,

llevat del que preveuen els apartats 7.2 i
7.3 següents.

7.2 Sense perjudici d’allò previst a les
disposicions transitòries d’aquest Decret, i
per tal de fomentar l’autonomia pedagògica
i organitzativa dels centres docents prevista
a l’article 57.4 de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu (LOGSE) i a l’article 5 de la Llei
orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, avaluació i govern dels centres
docents, així com per tal d’afavorir i esti-
mular el treball en equip dels professors i
contribuir a l’eficàcia de la tasca educativa,
la direcció podrà proposar la continuïtat en
el mateix centre docent, en ocasió de va-
cant, dels qui hagin estat nomenats durant
tot el curs acadèmic anterior, en el benen-
tès que hauran de tenir la corresponent
capacitació i haver prestat serveis com a
interí un mínim de quaranta-vuit mesos lle-
vat dels qui hagin endegat cicles formatius,
per als quals no s’exigirà aquest mínim. La
proposta inclourà la conformitat de l’interes-
sat i la valoració satisfactòria de la tasca
docent que hagi dut a terme, amb el vist i
plau de la Inspecció d’Ensenyament.

7.3 Per ocupar llocs de treball especí-
fics, els directors dels centres podran pro-
posar, d’entre el personal interí al qual es
refereix el punt 1 de l’article 5, amb la con-
formitat dels interessats, el seu nomenament
pels següents motius: la cobertura de de-
terminats llocs de treball de centres qualifi-
cats d’atenció educativa preferent, de cen-
tres experimentals de règim especial, de
centres específics d’educació especial i
d’unitats específiques d’educació especial
en centres ordinaris, de centres annexos a
les escoles de formació del professorat, de
zones escolars rurals, i de llocs de treball
l’ocupació dels quals garanteix l’atenció
qualitativa, per al centre, de les diverses
necessitats i interessos de l’alumnat, en el
marc del projecte educatiu del centre.

La proposta de la direcció es farà de ma-
nera degudament motivada, valorant l’ade-
quació del candidat al lloc de treball en raó
de la seva capacitat i idoneïtat per al des-
envolupament del lloc de treball, amb la
consulta prèvia a l’equip directiu del centre.

Els delegats territorials del Departament
d’Ensenyament podran proposar d’entre el
personal interí esmentat, amb la conformi-
tat dels interessats, el seu nomenament per
ocupar llocs itinerants rurals que no perta-
nyen a cap zona escolar rural.

7.4 Per causa d’urgència en no haver-
hi a la borsa de treball aspirants amb el
requisit suficient de capacitació docent, es
pot nomenar personal interí amb una expe-
riència docent inferior a la prevista a l’arti-
cle 3.2 d’aquest Decret en l’especialitat de
què es tracti, en el benentès que haurà de
reunir els requisits de titulació exigits a
l’apartat e) de l’article 2.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

—1 Fins el curs 2004-2005, els aspirants
a ocupar llocs de treball del cos de profes-
sors tècnics de formació professional, que
posseeixin la titulació de tècnic especialista
o tècnic superior en una especialitat de
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formació professional que no hagin estat
declarades equivalents a efectes de docèn-
cia i que pertanyi a la família professional
corresponent al lloc de treball a ocupar,
podran continuar formant part de la borsa
de treball de personal interí docent, en con-
siderar-se que acompleixen els requisits de
titulació previstos a l’apartat e) de l’article 2
i de capacitació docent de l’article 3, sem-
pre que acreditin una experiència docent
d’haver impartit, amb nomenament d’interí,
un mínim de 3 cursos (27 mesos) de l’espe-
cialitat corresponent, en centres docents
públics de titularitat del Departament d’En-
senyament, a comptar a partir del curs
1992-1993.

—2 Fins que s’estableixin les noves espe-
cialitats previstes a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, els aspirants a ocupar llocs
de treball del cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny que posseeixin les titu-
lacions declarades equivalents a efectes de
docència en els termes previstos en l’apar-
tat 3 de la disposició transitòria primera del
Reial decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual
es regula l’ingrés i l’adquisició d’especiali-
tats en els cossos de funcionaris docents
als quals es refereix l’esmentada Llei orgà-
nica, podran continuar formant part de la
borsa de treball de personal interí docent,
en considerar-se que acompleixen els requi-
sits de titulació previstos a l’apartat e) de
l’article 2 i la capacitació docent de l’article
3, sempre que acreditin una experiència
docent d’haver impartit, amb nomenament
d’interí un mínim de 3 cursos (27 mesos) de
l’especialitat que es correspongui amb la ti-
tulació contemplada a l’annex IV del Reial
decret 850/1993 esmentat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Aquest Decret és d’aplicació al procés
d’assignació de destinacions al personal
interí dels cossos docents d’ensenyaments
no universitaris i a la gestió de la borsa
d’aspirants a cobrir places vacants i subs-
titucions en règim d’interinitat d’aquests
cossos per al curs 2001-2002.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de maig de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Taula de titulacions

COS DE MESTRES

D’acord amb la normativa vigent (Reial de-
cret 895/1989, de 14 de juliol, modificat pel
Reial decret 1664/1991, de 8 de novembre,
i altra normativa de desenvolupament del

requisit d’especialitat al cos de mestres), les
especialitats previstes als articles 10 i 16 de
la LOGSE seran impartides per mestres amb
la corresponent habilitació.

COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

501 Administració d’empreses
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències polítiques, econò-

miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i finan-
ceres.

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en economia.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (ciències econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia general).
Llicenciat en ciències polítiques i de l’ad-

ministració.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

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

miques i comercials (polítiques).
Llicenciat en ciències polítiques (políti-

ques).
Llicenciat en ciències polítiques i sociolo-

gia (ciències polítiques i de l’administració).
Llicenciat en dret.
Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en gestió i administració pública.

AL Alemany
Llicenciat en filologia alemanya.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/alemany).
Llicenciat en filologia anglogermànica (ale-

many).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-alemany-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-rus).
Titulació superior de l’àrea d’humanitats +:
Certificat d’aptitud d’alemany de l’escola

oficial d’idiomes.
Großes deutsches sprachdiplom.
Kleines deutsches sprachdiplom.

502 Anàlisi i química industrial
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.

AN Anglès
Llicenciat en filologia anglesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/anglès).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia mo-

derna/anglesa).
Llicenciat en filologia anglogermànica (an-

glès).
Llicenciat en filologia moderna (anglès).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-portuguès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-alemany-japonès).
Titulació superior de l’àrea d’humanitats +:
Certificat d’aptitud d’anglès de l’escola

oficial d’idiomes.
Proficiency de la universitat de Cambrid-

ge o d’altres universitats.
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AR Aranès
Llicenciat en filologia +:
Diploma de capacitacion entar ensenha-

ment der occitan der a Val d’Aran.

503 Assessoria i processos d’imatge
personal.

Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en bioquímica.
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).

CN Biologia i geologia.
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències (geològiques).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències geològiques.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en geologia.
Llicenciat en ciències del mar.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en veterinària.
Llicenciat en ciències ambientals.
Enginyer agrònom.
Enginyer de forest.
Enginyer de mines.

504 Construccions civils i edificació.
Arquitecte.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de

comunicació i transports).
Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.
Enginyer tècnic en topografia.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.

DI Dibuix.
Llicenciat en belles arts.
Arquitecte.

ECO Economia.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (ciències econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia general).
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències polítiques, econò-

miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i finance-
res.

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en investigació i tècniques de
mercat.

Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en gestió i administració pública.

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

de l’esport.

Llicenciat en medicina +:
Diploma d’especialista en medicina espor-

tiva.

FI Filosofia
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (filosofia).
Llicenciat en filosofia.

FQ Física i química
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en química.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer químic.
Enginyer naval i oceànic.

505 Formació i orientació laboral
Llicenciat en dret.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències polítiques, econò-

miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i finance-
res.

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en ciències polítiques i de l’ad-
ministració.

Llicenciat en ciències polítiques i econò-
miques (ciències polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques, econò-
miques i comercials (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques (políti-
ques).

Llicenciat en ciències polítiques i sociolo-
gia (ciències polítiques i de l’administració).

Llicenciat en economia.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (ciències econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia general).
Llicenciat en psicologia.
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (psicologia).
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i

ciències de l’educació-psicologia).
Llicenciat en sociologia.
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia política i sociologia).
Llicenciat en ciències polítiques i sociolo-

gia (sociologia).
Enginyer en organització industrial.
Diplomat en ciències empresarials.
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Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en treball social.
Diplomat en relacions laborals.
Graduat social diplomat.
Diplomat en educació social.
Diplomat en gestió i administració pú-

blica.

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

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

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

(francès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-portuguès-francès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-espanyol).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab-portuguès).
Titulació superior de l’àrea d’humanitats +:
Certificat d’aptitud de francès de l’escola

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

çaise).

GE Geografia i història
Llicenciat en filosofia i lletres (geografia i

historia).
Llicenciat en filosofia i lletres (geografia).
Llicenciat en filosofia i lletres (història).
Llicenciat en filosofia i lletres (història an-

tiga).
Llicenciat en filosofia i lletres (història de

l’art).
Llicenciat en geografia.
Llicenciat en geografia i història.
Llicenciat en història.
Llicenciat en història de l’art.
Llicenciat en ciències polítiques i sociolo-

gia.
Llicenciat en ciències polítiques.
Llicenciat en sociologia.
Llicenciat en humanitats.
Llicenciat en antropologia social i cultural.

GR Grec
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-

sica).
Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia grega.

506 Hoteleria i turisme
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.

Llicenciat en administració i direcció
d’empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econò-
miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Diplomat en turisme.

507 Informàtica
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Diplomat en estadística.

508 Intervenció sociocomunitària
Llicenciat en pedagogia.
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (pedagogia).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (ciències de l’educació).
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ci-

ències de l’educació-ciències de l’educació).
Llicenciat en psicologia.
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (psicologia).
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i

ciències de l’educació-psicologia).
Llicenciat en psicopedagogia.
Llicenciat en sociologia.
Llicenciat en ciències polítiques i sociolo-

gia (sociologia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia política i sociologia).
Diplomat en educació social.
Mestre.
Diplomat en treball social.

IT Italià
Llicenciat en filologia italiana.
Llicenciat en filologia romànica (italià).
Llicenciat en filologia moderna (italià).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-

mànica /italià).
Llicenciat en filologia romànica.
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-portuguès-francès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).

Titulació superior de l’àrea d’humanitats +:
Certificat d’aptitud d’italià de l’escola ofi-

cial d’idiomes.

LA Llatí
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàs-

sica).
Llicenciat en filologia clàssica.
Llicenciat en filologia llatina.

LE Llengua castellana i literatura
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia his-

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

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

mànica/hispànica).
Llicenciat en filologia hispànica.
Llicenciat en filologia romànica.
Llicenciat en lingüística.
Llicenciat en la teoria de la literatura i li-

teratura comparada.

LC Llengua catalana i literatura
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ca-

talana).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia his-

pànica/catalana).
Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-

logia catalana) (UAB).
Llicenciat en filologia catalana.
Llicenciat en filologia valenciana.
Llicenciat en filologia hispànica (filologia

valenciana).

MA Matemàtiques
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en física.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en administració i direcció d’em-

preses.
Arquitecte.

MU Música
Títol de professor superior de conserva-

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

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

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

Diploma de capacitat corresponent a
plans d’estudis anteriors.

Llicenciat en història i ciències de la mú-
sica.

509 Navegació i instal·lacions marines
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Llicenciat en nàutica i transport marítim.
Llicenciat de la marina civil (nàutica).
Llicenciat en radioelectrònica naval.
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Llicenciat de la marina civil (radioelectrò-
nica naval).

Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer en geodèsia i cartografia.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer en organització industrial.
Enginyer tècnic naval.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat de la marina civil (nàutica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

510 Organització i gestió comercial
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències polítiques, econò-

miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i finance-
res.

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en economia.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (ciències econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia general).
Llicenciat en dret.

Llicenciat en investigació i tècniques de
mercat.

Llicenciat en publicitat i relacions públi-
ques.

Llicenciat en ciències de la informació (pu-
blicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (re-
lacions públiques i de publicitat).

Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.

511 Organització i processos de man-
teniment de vehicles

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

vals).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavega-

ció).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.

Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).

Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de
comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).
Enginyer tècnic en explotacions forestals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i

mineral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúr-

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
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Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de
combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-
plotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i
energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de com-
bustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d’explotació i
explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i ener-
gia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-
peccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-
ons mineres.

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

vals).
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat de la marina civil (nàutica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil  (radioelectrò-

nica naval).

512 Organització i projectes de fabrica-
ció mecànica

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

vals).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer de materials.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer en organització industrial.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aerospacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de mi-

nes).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mi-

neral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúr-
gia.

Enginyer tècnic de mines (recursos ener-
gètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de
combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-
plotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i
energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de com-
bustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d’explotació i
explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i ener-
gia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-
peccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-
ons mineres.

Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-
truccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

513 Organització i projectes de sistemes
energètics

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

vals).
Arquitecte.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer de mines.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energèti-
ques).

Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavega-

ció.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de

comunicació i transports).
Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
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Enginyer tècnic de telecomunicació
(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió
de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Enginyer tècnic naval.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i

mineral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúr-

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de

combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-

plotació i explosius).
Enginyer tècnic de mines (combustibles i

energia).
Enginyer tècnic en instal·lacions de com-

bustibles i explosius.
Enginyer tècnic en treballs d’explotació i

explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i ener-
gia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-
peccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-
ons mineres.

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

vals).

514 Processos de cultiu aqüícola
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències del mar.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).

515 Processos de producció agrària
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en geologia.
Llicenciat en ciències geològiques.
Llicenciat en ciències (geològiques).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer de forest.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-
dineria.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-
ries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-
coles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).
Enginyer tècnic en explotacions forestals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.

517 Processos diagnòstics clínics i pro-
ductes ortoprotètics

Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en veterinària.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrí-

cola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en ciències ambientals.

516 Processos en la indústria alimentària
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
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Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

519 Processos i mitjans de comunicació
Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en ciències de la informació (ci-

ències de la imatge visual i auditiva).
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Llicenciat en ciències de la informació (pe-

riodisme).
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

blicitat).
Llicenciat en ciències de la informació (re-

lacions públiques i de publicitat).
Enginyer de telecomunicació.

522 Processos i productes d’arts gràfi-
ques

Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en ciències de la informació (pe-

riodisme).
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

blicitat).
Llicenciat en ciències de la informació (re-

lacions públiques i de publicitat).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer químic.
Enginyer industrial (química).

Enginyer tècnic forestal (indústries fores-
tals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels
productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria pape-
rera).

Enginyer tècnic en indústries dels produc-
tes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

523 Processos i productes de fusta i
mobles

Enginyer de forest.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer en organització industrial.
Arquitecte.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.

520 Processos i productes de tèxtil,
confecció i pell

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrí-

cola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer químic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.

521 Processos i productes de vidre i ce-
ràmica

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer de materials.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

518 Processos sanitaris
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en veterinària.
Llicenciat en bioquímica.
Diplomat en infermeria.

PSI Psicologia i pedagogia
Llicenciat en psicologia.
Llicenciat en pedagogia.
Llicenciat en filosofia i ciències de l’educa-

ció (psicologia).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (ciències de l’educació).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (pedagogia).



697

Núm. 868

Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).
Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ci-

ències de l’educació-ciències de l’educació).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (pedagogia terapèutica EE).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (ciències de l’educació/orientació
escolar).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de
l’educació).

Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-
cació (educació preescolar).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de
l’educació-pedagogia terapèutica E.E.).

Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia-
educació especial).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de
l’educació/preescolar).

Diplomat en les escoles universitàries de
psicologia (fins a l’any 1974).

524 Sistemes electrònics
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer de mines.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització indus-

trial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavega-

ció).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-
fonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-
diocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (ins-
tal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió
de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

525 Sistemes electrotècnics i automàtics
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavega-

ció).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-
diocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació
(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió
de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

TEC Tecnologia
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en geologia.
Llicenciat en ciències (geològiques).
Llicenciat en ciències geològiques.
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

vals).
Llicenciat en nàutica i transport marítim.
Llicenciat de la marina civil (nàutica).
Llicenciat en radioelectrònica naval.
Llicenciat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).
Arquitecte.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.



Full de disposicions i actes administratius

698

Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer en electrònica.
Enginyer en geodèsia i cartografia.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de materials.
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer en organització industrial.
Enginyer químic.
Enginyer de telecomunicació.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavega-

ció).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavega-

ció.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).

Enginyer tècnic en explotacions forestals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mine-

ral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúr-

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de

combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-

plotació i explosius).
Enginyer tècnic de mines (combustibles i

energia).
Enginyer tècnic en instal·lacions de com-

bustibles i explosius.
Enginyer tècnic en treballs d’explotació i

explosius.
Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Enginyer tècnic naval.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de

comunicació i transports).
Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Enginyer tècnic en topografia.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat de la marina civil (nàutica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

601 Cuina i pastisseria
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Diplomat en turisme.
Tècnic especialista en hoteleria.
Tècnic superior en restauració.

602 Equips electrònics
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
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Enginyer en electrònica.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació (equips

electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

603 Estètica
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Tècnic superior en estètica.
Tècnic especialista en estètica.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en podologia.

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i
mobles

Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer de forest.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).
Enginyer tècnic en explotacions forestals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Tècnic superior en producció de fusta i

moble.

605 Instal·lació i manteniment d’equips
tèrmics i de fluids

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

vals).
Arquitecte.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques)
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.

Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic de mines.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i mi-

neral·lúrgia).
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Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúr-

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de

combustibles i explosius).
Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-

plotació i explosius).
Enginyer tècnic de mines (combustibles i

energia).
Enginyer tècnic en instal·lacions de com-

bustibles i explosius.
Enginyer tècnic en treballs d’explotació i

explosius.
Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic de mines (sondejos i pros-

peccions mineres).
Enginyer tècnic en sondejos i prospecci-

ons mineres.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).

606 Instal·lacions electrotècniques
Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Enginyer en automàtica i electrònica in-

dustrial.
Enginyer en electrònica.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-
temes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació
(equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).
Diplomat en radioelectrònica naval.
Diplomat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).

607 Instal·lacions i equips de criança i
de cultiu

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències del mar.
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.

608 Laboratori
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

609 Manteniment de vehicles
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).
Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i

transport aeri).
Enginyer tècnic en aeroports.
Enginyer tècnic en aeroports i transport

aeri.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aeroespacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mècaniques mineres.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

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

vals).
Tècnic superior en automoció.
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610 Màquines, serveis i producció.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer aeronàutic
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer en geodèsia i cartografia.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer de mines.
Enginyer de forest.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).
Enginyer tècnic en aeromotors.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavega-

ció).
Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l’ae-

ronavegació).
Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i

circulació aèria).
Enginyer tècnic en ajuts a l’aeronavegació.
Enginyer tècnic en navegació i circulació

aèria.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-

terials aerospacials).
Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-

ronàutics i armament aeri).
Enginyer tècnic en materials aeronàutics

i armament aeri.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (explotació de

mines).
Enginyer tècnic en explotació de mines.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i

mineral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúr-

gia.
Enginyer tècnic de mines (recursos ener-

gètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de
combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d’ex-
plotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i
energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de com-
bustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treball d’explotació i
explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.
Enginyer tècnic naval.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis

del buc).
Enginyer tècnic naval (serveis del buc).
Enginyer tècnic naval (estructures flo-

tants).
Enginyer tècnic naval (armament del buc).
Enginyer tècnic en serveis del buc.
Enginyer tècnic en estructures flotants.
Enginyer tècnic en armament del buc.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de

comunicació i transports).
Enginyer  tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer  tècnic en vies de comunicació

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

vals).
Llicenciat en nàutica i transport marítim.
Llicenciat de la marina civil (nàutica).
Llicenciat en radioelectrònica naval.
Llicenciat de la marina civil (radioelectrò-

nica naval).
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Diplomat en navegació marítima.
Diplomat de la marina civil (nàutica).

611 Mecanització i manteniment de mà-
quines

Enginyer en automàtica i electrònica in-
dustrial.

Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de materials.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i
construccions rurals.

Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i

metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).
Enginyer tècnic de mines (ciments i

mineral·lúrgia).
Enginyer tècnic en metal·lúrgia.
Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúr-

gia.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

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

vals).
Tècnic superior en producció per meca-

nitzat.

612 Oficina de projectes de construcció
Arquitecte.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic industrial.
Enginyer tècnic industrial (electricitat).
Enginyer tècnic en electricitat.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Enginyer tècnic d’obres públiques.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Enginyer tècnic d’obres públiques (hidro-

logia).
Enginyer tècnic en hidrologia.
Enginyer tècnic d’obres públiques (trans-

ports i serveis urbans).
Enginyer tècnic d’obres públiques (tràfic

i serveis urbans).
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Enginyer tècnic d’obres públiques (vies de
comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.
Enginyer tècnic en vies de comunicació i

transports.

613 Oficina de projectes de fabricació
mecànica

Arquitecte.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer de mines.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.
Arquitecte tècnic.
Arquitecte tècnic en execució d’obres.
Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).
Enginyer tècnic en aeronaus.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic de mines (instal·lacions

electromecàniques mineres).
Enginyer tècnic en instal·lacions electro-

mecàniques mineres.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del

buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Llicenciat en màquines navals.
Llicenciat de la marina civil (màquines na-

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

vals).

615 Operacions de processos
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels
productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria pape-
rera).

Enginyer tècnic en indústries dels produc-
tes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.

614 Operacions i equips d’elaboració de
productes alimentaris

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimetària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic industrial (química in-

dustrial).
Enginyer tècnic en química industrial.

616 Operacions i equips de producció
agrària

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia)
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en geologia.
Llicenciat en ciències (geològiques).
Llicenciat en ciències geològiques.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en veterinària.
Enginyer agrònom.
Enginyer agrònom (alimentària).
Enginyer de forest.
Enginyer tècnic agrícola.
Enginyer tècnic agrícola (explotacions

agropecuàries).
Enginyer tècnic en explotacions agrope-

cuàries.
Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura

i jardineria).
Enginyer tècnic en hortofructicultura i jar-

dineria.
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrà-

ries i alimentàries).
Enginyer tècnic agrícola (indústries agrí-

coles).
Enginyer tècnic en indústries agrícoles.
Enginyer tècnic agrícola (mecanització i

construccions rurals).
Enginyer tècnic en mecanització agrària i

construccions rurals.
Enginyer tècnic forestal.
Enginyer tècnic forestal (explotacions fo-

restals).
Enginyer tècnic en explotacions fores-

tals.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.

617 Patronatge i confecció
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.
Tècnic superior en processos de confec-

ció industrial.
Tècnic superior en patronatge.
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618 Perruqueria
Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en podologia.
Tècnic especialista en perruqueria.

619 Procediments de diagnòstic clínic i
ortoprotètics

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia).
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en ciències ambientals.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica)
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (metal·lúr-

gica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en veterinària.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.

620 Procediments sanitaris i assisten-
cials

Llicenciat en biologia.
Llicenciat en ciències (biològiques).
Llicenciat en ciències (ciències naturals).
Llicenciat en ciències (biologia).
Llicenciat en ciències biològiques.
Llicenciat en ciències biològiques (agro-

alimentària i biotecnologia)
Llicenciat en ciències biològiques (botà-

nica).
Llicenciat en ciències biològiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències biològiques (zoolo-

gia).
Llicenciat en bioquímica.
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Llicenciat en farmàcia.
Llicenciat en medicina.
Llicenciat en medicina i cirurgia.
Llicenciat en odontologia.
Llicenciat en veterinària.
Diplomat en infermeria.

621 Processos comercials
Llicenciat en administració i direcció d’em-

preses.
Llicenciat en ciències polítiques, econò-

miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i finance-
res.

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en economia.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (ciències econòmiques)
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia general).
Llicenciat en investigació i tècniques de

mercat.
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

blicitat).
Llicenciat en ciències de la informació (re-

lacions públiques i de publicitat).
Diplomat en biblioteconomia i documen-

tació.
Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en gestió i administració pública.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.

622 Processos de gestió administrativa
Llicenciat en administració i direcció d’em-

preses.
Llicenciat en ciències polítiques, econò-

miques i comercials (econòmiques i comer-
cials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (economia de l’empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i finan-
ceres.

Llicenciat en ciències econòmiques i em-
presarials (actuarial i de l’empresa financera).

Llicenciat en ciències polítiques i de l’ad-
ministració.

Llicenciat en ciències polítiques i econò-
miques (ciències polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques, econò-
miques i comercials (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques (políti-
ques).

Llicenciat en ciències polítiques i sociolo-
gia (ciències polítiques i de l’administració).

Llicenciat en dret.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en ciències polítiques i econò-

miques (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (ciències econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (econòmiques).
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia general).
Diplomat en biblioteconomia i documen-

tació.
Diplomat en ciències empresarials.
Diplomat en estudis empresarials.
Diplomat en gestió i administració pública.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Diplomat en informàtica.

623 Producció en arts gràfiques
Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrí-

cola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en ciències de la informació (ci-

ències de la imatge visual i auditiva).
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en ciències de la informació

(periodisme).
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
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Llicenciat en ciències de la informació (pu-
blicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (re-
lacions públiques i de publicitat).

Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic en disseny industrial.
Enginyer tècnic forestal (indústries fores-

tals).
Enginyer tècnic forestal (indústries dels

productes forestals).
Enginyer tècnic forestal (indústria pape-

rera).
Enginyer tècnic en indústries dels produc-

tes forestals.
Enginyer tècnic en indústria paperera.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Tècnic superior en producció en indústri-

es d’arts gràfiques.

624 Producció tèxtil i tractaments físi-
coquímics

Llicenciat en química.
Llicenciat en ciències (química).
Llicenciat en ciències químiques.
Llicenciat en ciències químiques (agrícola).
Llicenciat en ciències químiques (analítica).
Llicenciat en ciències químiques (bioquí-

mica).
Llicenciat en ciències químiques (indus-

trial).
Llicenciat en ciències químiques (inorgà-

nica).
Llicenciat en ciències químiques (me-

tal·lúrgica).
Llicenciat en ciències químiques (orgànica).
Llicenciat en ciències químiques (tècnica).
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització indus-

trial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer químic.
Enginyer tècnic industrial (química indus-

trial).
Enginyer tècnic en química industrial.
Enginyer tècnic industrial (tèxtil).
Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).
Enginyer tècnic tèxtil.
Enginyer tècnic en teixits de punt.

625 Serveis a la comunitat
Llicenciat en pedagogia.
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (pedagogia).
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (ciències de l’educació).
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ci-

ències de l’educació-ciències de l’educació).
Llicenciat en psicologia.
Llicenciat en filosofia i ciències de l’edu-

cació (psicologia).
Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ci-

ències de l’educació-psicologia).
Llicenciat en psicopedagogia.
Llicenciat en sociologia.
Llicenciat en ciències econòmiques i em-

presarials (economia política i sociologia).

Llicenciat en ciències polítiques i sociolo-
gia (sociologia).

Diplomat en educació social.
Mestre.
Diplomat en treball social.

626 Serveis de restauració
Llicenciat en ciència i tecnologia dels ali-

ments.
Diplomat en turisme.
Tècnic especialista en hoteleria.
Tècnic superior en restauració.

627 Sistemes i aplicacions informàti-
ques

Llicenciat en física.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).
Llicenciat en ciències físiques (cosmos).
Llicenciat en ciències físiques (electricitat).
Llicenciat en ciències físiques (materials).
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en informàtica.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic industrial (electrònica in-

dustrial).
Enginyer tècnic industrial (electricitat-elec-

trònica industrial).
Enginyer tècnic en informàtica de gestió.
Diplomat en informàtica.
Enginyer tècnic en informàtica de siste-

mes.
Enginyer tècnic de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes electrònics).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(equips electrònics).
Enginyer tècnic en equips electrònics.
Enginyer tècnic de telecomunicació (sis-

temes de telecomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

fonia i transmissió de dades).
Enginyer tècnic de telecomunicació (ra-

diocomunicació).
Enginyer tècnic de telecomunicació

(instal·lacions telegràfiques i telefòniques).
Enginyer tècnic en telefonia i transmissió

de dades.
Enginyer tècnic en radiocomunicació.
Enginyer tècnic en instal·lacions telegrà-

fiques i telefòniques.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge.
Enginyer tècnic de telecomunicació (tele-

màtica).

628 Soldadures
Enginyer industrial.
Enginyer industrial (metall).
Enginyer industrial (paperera gràfica).
Enginyer industrial (tèxtil).
Enginyer industrial (electricitat).
Enginyer industrial (organització industrial).
Enginyer industrial (tècniques energèti-

ques).
Enginyer industrial (mecànica).
Enginyer industrial (química).
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer naval.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i ma-
terials aeroespacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials ae-
ronàutics i armament aeri).

Enginyer aeronàutic en materials aeronàu-
tics i armament aeri.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i
construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i
construccions rurals.

Enginyer tècnic en disseny industrial
Enginyer tècnic industrial (mecànica).
Enginyer tècnic en mecànica.
Enginyer tècnic naval (estructures mari-

nes).
Enginyer tècnic naval (estructures del buc).
Enginyer tècnic en estructures del buc.
Enginyer tècnic d’obres públiques (cons-

truccions civils).
Enginyer tècnic en construccions civils.
Diplomat en màquines navals.
Diplomat de la marina civil (màquines na-

vals).
Tècnic especialista en construccions me-

tàl·liques.
Tècnic especialista en soldadures.
Tècnic especialista en fabricació soldada.
Tècnic superior en construccions metàl·li-

ques.
Tècnic especialista en caldereria en xapa

estructural.

629 Tècniques i procediments d’imat-
ge i so

Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en ciències de la informació (ci-

ències de la imatge visual i auditiva).
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en ciències de la informació (pe-

riodisme).
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.
Llicenciat en ciències de la informació (pu-

blicitat).
Llicenciat en ciències de la informació (re-

lacions públiques i de publicitat).
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer tècnic de telecomunicació (so i

imatge).
Enginyer tècnic de telecomunicació (so).
Enginyer tècnic de so.
Enginyer tècnic de so i imatge

COS DE PROFESSORS
D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

133 Alemany
Llicenciat en filologia alemanya.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/alemany).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en filologia anglogermànica (ale-

many).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-alemany-japonès).



705

Núm. 868

193 Anglès
Llicenciat en filologia anglesa.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica/anglès).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia mo-

derna/anglesa).
Llicenciat en filologia anglogermànica (an-

glès).
Llicenciat en filologia moderna (anglès).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia an-

glogermànica).
Llicenciat en filologia anglogermànica.
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-portuguès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-alemany-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-anglès).

134 Àrab
Llicenciat en filologia àrab.
Llicenciat en filologia (semítica/comú).
Llicenciat en filologia (semítica/àrab i is-

lam).
Llicenciat en filologia (semítica/àrab-is-

làmica).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/se-

mítica/àrab-islàmica).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/se-

mítica/àrab i islam).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia se-

mítica).
Llicenciat en filologia semítica.
Llicenciat en traducció i interpretació

(àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab-portuguès).

195 Català
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ca-

talana).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia his-

pànica/catalana).
Llicenciat en filosofia i lletres (menció filo-

logia catalana) (UAB).
Llicenciat en filologia catalana.
Llicenciat en filologia valenciana.
Llicenciat en filologia hispànica (filologia

valenciana).

190 Espanyol per a estrangers
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia his-

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

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

mànica/hispànica).
Llicenciat en filologia hispànica.

198 Èuscar.
Llicenciat en filologia basca.
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia

basca).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/fi-

lologia basca).

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

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

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

(francès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-espanyol).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab-portuguès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-àrab).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-portuguès-francès).

191 Grec modern
Llicenciat en filologia clàssica (grega) +:
Certificat d’aptitud de grec modern de

l’escola oficial d’idiomes.

135 Italià
Llicenciat en filologia italiana.
Llicenciat en filologia romànica (italià).
Llicenciat en filologia moderna (italià).
Llicenciat en filosofia i lletres (filologia ro-

mànica/italiana).
Llicenciat en traducció i interpretació

(italià).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià-alemany).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-italià).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-anglès).
Llicenciat en traducció i interpretació (ita-

lià-portuguès-francès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-francès-italià).

136 Japonès
Llicenciat en traducció i interpretació (ja-

ponès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-alemany-japonès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-japonès).

137 Portuguès
Llicenciat en filologia portuguesa.

Llicenciat en traducció i interpretació (por-
tuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació
(francès-àrab-portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (an-
glès-portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (ita-
lià-portuguès-francès).

138 Rus
Llicenciat en filologia eslava.
Llicenciat en traducció i interpretació (rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-rus).
Llicenciat en traducció i interpretació (ale-

many-rus).

139 Xinès
Llicenciat en traducció i interpretació (xi-

nès).
Llicenciat en traducció i interpretació

(francès-xinès).
Llicenciat en traducció i interpretació (an-

glès-xinès).

COS DE PROFESSORS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

170 Arts del moble
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (fusteria artís-

tica).
Graduat en arts aplicades (fusteria de ta-

ller).
Graduat en arts aplicades (fusteria i ebe-

nisteria).
Graduat en arts aplicades (disseny del

moble).
Graduat en arts aplicades (ebenisteria).
Graduat en arts aplicades (imatgeria cas-

tellana).
Graduat en arts aplicades (maquetes).
Graduat en arts aplicades (maquetisme i

modelisme).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta

i pedra).
Graduat en arts aplicades (talla ornamen-

tal).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum), o
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en mobiliari.
Tècnic superior en moblament.
Llicenciat en belles arts (restauració).

151 Dibuix artístic
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (gravat).
Graduat en arts aplicades (gravat i tècni-

ques d’estampació).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (pintura mural).
Graduat en arts aplicades (restaurador

pintura) o
tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en pintura mural.
Tècnic superior en enquadernació artística.
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Tècnic superior en edició d’art.
Tècnic superior en gràfica publicitària.
Tècnic superior en arts aplicades al mur.
Tècnic superior en mosaics.
Tècnic superior en art tèxtil.
Tècnic superior en colorit de col·leccions.
Tècnic superior en estampacions i tintat-

ges artístics.
Tècnic superior en estilisme de teixits de

calada.
Tècnic superior en art floral.
Tècnic superior en arts del vidre.
Tècnic superior en vitralls artístics.
Tècnic superior en estilisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en esmalt artístic al foc

sobre metalls.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Tècnic superior en joieria artística.
Tècnic superior en orfebreria i argenteria

artístiques.
Tècnic superior en projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en elements de jardí.
Tècnic superior en moblament.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en mobiliari.
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en arts aplicades de la pe-

dra.
Llicenciat en belles arts (pintura).
Llicenciat en belles arts (escultura).
Llicenciat en belles arts (gravat).
Llicenciat en belles arts (dibuix).

154 Dibuix lineal
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (disseny d’in-

teriors).
Graduat en arts aplicades (delineació ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (disseny indus-

trial), o
Tècnic superior en projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior en elements de jardí.
Tècnic superior en moblament.
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en arts aplicades de la pe-

dra.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.

160 Dibuix publicitari
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (calcat).
Graduat en arts aplicades (cartells).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari).
Graduat en arts aplicades (disseny gràfic).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (projectes).
Graduat en arts aplicades (retolació).
Graduat en arts aplicades (traçat) o
tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en gràfica publicitària.
Llicenciat en belles arts (disseny).

307 Dibuix i tècniques pictòriques
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (pintura) o
tècnic superior en arts aplicades al mur.
Llicenciat en belles arts (pintura).
Llicenciat en belles arts (restauració).

159 Disseny de figurins
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (tall i confecció).
Graduat en arts aplicades (disseny de tèx-

tils i moda).
Graduat en arts aplicades (figurins i traçats)

o
tècnic superior d’indumentària (estilisme).
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.
Llicenciat en belles arts

157 Dret usual i nocions de comptabi-
litat i correspondència comercial

Llicenciat en dret.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Llicenciat en ciències actuarials i finance-

res.
Llicenciat en pedagogia (tècnic en plani-

ficació i organització dels serveis d’orienta-
ció laboral i ocupacional).

184 Fotografia artística
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (fotografia ar-

tística) o
tècnic superior en fotografia artística.
Llicenciat en belles arts (imatge).

156 Història de l’art
Llicenciat en filosofia i lletres (història de

l’art).
Llicenciat en història de l’art.
Llicenciat en geografia i història (art).

165 Litografia
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (gravat).
Graduat en arts aplicades (litografia)
Graduat en arts aplicades (gravat i tècni-

ques d’estampació) o
tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en edició d’art.
Tècnic superior en enquadernació artística.
Llicenciat en belles arts (gravat).

301 Matemàtiques
Llicenciat en ciències (matemàtiques).
Llicenciat en ciències matemàtiques.
Llicenciat en matemàtiques.
Llicenciat en ciències (físiques).
Llicenciat en ciències físiques.
Llicenciat en física.

Llicenciat en informàtica.
Enginyer aeronàutic.
Enginyer industrial.
Enginyer de telecomunicació.
Enginyer de camins, canals i ports.
Enginyer naval i oceànic.
Enginyer en informàtica.
Llicenciat en economia.
Llicenciat en administració i direcció

d’empreses.
Arquitecte.

155 Modelatge i buidatge
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (modelatge i

buidatge).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta

i pedra).
Graduat en arts aplicades (forja).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum) o
tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la pe-

dra.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Llicenciat en belles arts (escultura).

186 Procediments d’il·lustració del llibre
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (restauració).
Graduat en arts aplicades (gravat).
Graduat en arts aplicades (disseny grà-

fic).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística) o
tècnic superior en gràfica publicitària.
Tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en il·lustració .
Llicenciat en belles arts (restauració).
Llicenciat en belles arts (gravat).
Llicenciat en belles arts (pintura).

152 Procediments pictòrics
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (pintura mural).
Graduat en arts aplicades (pintura indus-

trial i artística).
Graduat en arts aplicades (pintura) o
tècnic superior en arts aplicades al mur.
Llicenciat en belles arts (pintura).
Llicenciat en belles arts (restauració).

302 Tècniques de disseny gràfic
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (disseny grà-

fic).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari) o
tècnic superior en gràfica publicitària.
Tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en mobiliari.
Tècnic superior en joieria artística.
Tècnic superior en orfebreria i argenteria

artístiques.
Tècnic superior en art tèxtil.
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Tècnic superior en colorit de col·leccions.
Tècnic superior en estampacions i tintat-

ges artístics.
Tècnic superior en estilisme de teixits de

calada.
Tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en enquadernació artística.
Tècnic superior en edició d’art.
Tècnic superior en estilisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Tècnic superior en projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en elements de jardí.
Tècnic superior en moblament.
Llicenciat en belles arts (disseny).

309 Tècniques de joieria
Llicenciat, enginyer o arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (orfebreria).
Graduat en arts aplicades (orfebreria i jo-

ieria).
Graduat en arts aplicades (joieria).
Graduat en arts aplicades (delineació ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (projectes).
Graduat en arts aplicades (disseny gràfic).
Graduat en arts aplicades (calcat).
Graduat en arts aplicades (retolació i tra-

çats).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari).
Graduat en arts aplicades (cartells).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística) o
tècnic superior en joieria artística.
Tècnic superior en orfebreria i argenteria

artístiques.
Llicenciat en belles arts.

305 Teoria i pràctica del disseny
Llicenciat, enginyer o  arquitecte +:
Graduat en arts aplicades (disseny grà-

fic).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari) o
tècnic superior en gràfica publicitària.
Tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en mobiliari.
Tècnic superior en estilisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en elements de jardí.
Tècnic superior en moblament.
Llicenciat en belles arts (disseny).
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques

i disseny

182 Brodats i puntes
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:

Graduat en arts aplicades (brodat i pun-
tes).

Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil).
Graduat en arts aplicades (disseny de tèx-

tils i moda).
Graduat en arts aplicades (teixits artístics).

189 Buidatge i emmotllament
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (ceràmica).
Graduat en arts aplicades (ceràmica ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (buidatge i em-

motllament).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum.
Graduat en arts aplicades (buidatge), o
Graduat en ceràmica (escola de ceràmi-

ca), o
Perit en ceràmica artística, o
Perit en tècnica ceràmica, o
Tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic superior en arts aplicades de la

pedra.
Tècnic en buidatge i emmotllament artís-

tics.
Tècnic en motlles i reproduccions cerà-

miques.
Tècnic en emmotllament i fosa d’objec-

tes d’orfebreria, joieria i bijuteria artístiques.

176 Ceràmica artística
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (ceràmica).
Graduat en arts aplicades (ceràmica ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (disseny del re-

vestiment ceràmic).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum), o
Graduat en ceràmica (escola de ceràmi-

ca), o
Perit en ceràmica artística, o
Perit en tècnica ceràmica, o
Tècnic superior en ceràmica artística.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.

158 Decoració
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (decoració).
Graduat en arts aplicades (disseny d’in-

teriors).
Graduat en arts aplicades (disseny del

moble).
Graduat en arts aplicades (escaparatis-

me i projectes) o
tècnic superior en moblament.
Tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior en aparadorisme.
Tècnic superior de projectes i direcció

d’obres de decoració.
Tècnic superior en elements de jardí.

185 Delineació
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:

Graduat en arts aplicades (calcat).
Graduat en arts aplicades (delineació ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (retolació).
Graduat en arts aplicades (projectes).
Graduat en arts aplicades (traçats).
Graduat en arts aplicades (disseny d’in-

teriors) o
tècnic superior en arquitectura efímera.
Tècnic superior de projectes i decoració

d’obres decoratives.
Tècnic superior en modelisme industrial.

360 Dibuix publicitari
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (calcat).
Graduat en arts aplicades (cartells).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari).
Graduat en arts aplicades (disseny grà-

fic).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (projectes).
Graduat en arts aplicades (retolació i

traçat) o
tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior gràfica publicitària.

359 Disseny de figurins
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (calcat).
Graduat en arts aplicades (tall i confec-

ció).
Graduat en arts aplicades (disseny de tèx-

tils i moda).
Graduat en arts aplicades (figurins i traçats)

o
tècnic superior en estilisme d’indumen-

tària.
Tècnic superior en modelisme d’indumen-

tària.

306 Disseny gràfic
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (calcat).
Graduat en arts aplicades (cartells).
Graduat en arts aplicades (delineació ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (dibuix publici-

tari).
Graduat en arts aplicades (disseny grà-

fic).
Graduat en arts aplicades (il·lustració ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (projectes).
Graduat en arts aplicades (retolació i

traçat) o
tècnic superior en il·lustració.
Tècnic superior en gràfica publicitària.

161 Disseny industrial
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (delineació ar-

tística).
Graduat en arts aplicades (disseny).
Graduat en arts aplicades (disseny indus-

trial).
Graduat en arts aplicades (disseny del

moble).
Graduat en arts aplicades (maquetes).
Graduat en arts aplicades (maquetisme i

modelisme).
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Graduat en arts aplicades (projectes) o
tècnic superior en mobiliari.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.

171 Ebenisteria
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (fusteria artís-

tica).
Graduat en arts aplicades (fusteria de ta-

ller).
Graduat en arts aplicades (fusteria i ebe-

nisteria).
Graduat en arts aplicades (disseny del

moble).
Graduat en arts aplicades (ebenisteria).
Graduat en arts aplicades (imatgeria cas-

tellana).
Graduat en arts aplicades (maquetes).
Graduat en arts aplicades (maquetisme i

modelisme).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta

i pedra).
Graduat en arts aplicades (talla ornamen-

tal).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum) o
tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en mobiliari.
Tècnic en ebenisteria artística.

168 Enquadernació
Diplomat de l’escola superior de conser-

vació i restauració de béns culturals (espe-
cialitat restauració de documents).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte
tècnic +:

Graduat en arts aplicades (conservació i
restauració del document gràfic).

Graduat en arts aplicades (enquadernació).
Graduat en arts aplicades (maquetes ar-

tístiques).
Graduat en arts aplicades (restauració) o
tècnic superior en enquadernació artística.

177 Esmalts
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (esmalts).
Graduat en arts aplicades (esmalt sobre

metalls) o
Tècnic superior en esmalt artístic al foc

sobre metalls.
Tècnic en esmaltatge sobre metalls.

181 Estampat tèxtil
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil).
Graduat en arts aplicades (disseny de tèx-

tils i moda).
Graduat en arts aplicades (teixits artís-

tics) o
tècnic superior en art tèxtil.
Tècnic superior en estampació i tintatges

artístics.
Tècnic superior en estilisme de teixits de

calada.

174 Forja artística
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:

Graduat en arts aplicades (serralleria artís-
tica).

Graduat en arts aplicades (serralleria i
forja).

Graduat en arts aplicades (forja).
Graduat en arts aplicades (forja artística).
Graduat en arts aplicades (ferreria).
Graduat en arts aplicades (metal·listeria).
Graduat en arts aplicades (metal·listeria i

forja).
Graduat en arts aplicades (repujat i cise-

llat del metall).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum) o
tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades del me-

tall.
Tècnic en forja artística i galvanoplàstia.

384 Fotografia artística
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (disseny gràfic).
Graduat en arts aplicades (fotografia artís-

tica) o
tècnic superior en fotografia.

183 Joieria/orfebreria
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (disseny d’or-

febreria i joieria).
Graduat en arts aplicades (joieria).
Graduat en arts aplicades (orfebreria) o
tècnic superior en joieria artística.
Tècnic superior en orfebreria i argenteria

artístiques.

365 Litografia
Diplomat de l’escola superior de conser-

vació i restauració de béns culturals (espe-
cialitat: restauració de documents gràfics).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte
tècnic +:

Graduat en arts aplicades (cartells).
Graduat en arts aplicades (estampació

calcogràfica).
Graduat en arts aplicades (fotogravat ar-

tístic).
Graduat en arts aplicades (gravat).
Graduat en arts aplicades (gravat i tècni-

ques d’estampació).
Graduat en arts aplicades (impressió).
Graduat en arts aplicades (litografia).
Graduat en arts aplicades (serigrafia) o
tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en enquadernació artística.

166 Modelisme i maquetisme
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (fusteria artís-

tica).
Graduat en arts aplicades (fusteria de ta-

ller).
Graduat en arts aplicades (fusteria i ebe-

nisteria).
Graduat en arts aplicades (decoració).
Graduat en arts aplicades (disseny d’in-

teriors).
Graduat en arts aplicades (disseny del

moble).
Graduat en arts aplicades (disseny indus-

trial).

Graduat en arts aplicades (maquetes).
Graduat en arts aplicades (maquetisme i

modelisme).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum).
Graduat en arts aplicades (buidatge i em-

motllament) o
tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en modelisme i maque-

tisme.
Tècnic superior en modelisme industrial.
Tècnic superior en modelisme i matrice-

ria ceràmica.

178 Mosaics
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (disseny del re-

vestiment ceràmic).
Graduat en arts aplicades (mosaics).
Graduat en arts aplicades (tècniques i pro-

cediments murals) o
tècnic superior en mosaics.

162 Pintura
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (pintura).
Tècnic superior en arts aplicades al mur.

173 Retaules
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (daurat i poli-

cromia).
Graduat en arts aplicades (imatgeria cas-

tellana).
Graduat en arts aplicades (policromia).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta).
Graduat en arts aplicades (talla de pedra

i fusta).
Graduat en arts aplicades (talla ornamen-

tal).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum) o
tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades de la pe-

dra.
Tècnic superior en arts aplicades al mur.
Tècnic en dauratge i policromia artística.

172 Talla de pedra i fusta
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (imatgeria cas-

tellana).
Graduat en arts aplicades (talla de fusta).
Graduat en arts aplicades (talla de pedra

i fusta).
Graduat en arts aplicades (talla d’ivori i

atzabeja).
Graduat en arts aplicades (talla de pedra).
Graduat en arts aplicades (talla ornamen-

tal).
Graduat en arts aplicades (tècniques del

volum) o
tècnic superior en arts aplicades de l’es-

cultura.
Tècnic superior en arts aplicades de la

fusta.
Tècnic superior en arts aplicades de la pe-

dra.
Tècnic en talla artística en fusta.
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Tècnic en talla artística en pedra.

180 Tapissos i catifes
Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte

tècnic +:
Graduat en arts aplicades (catifes).
Graduat en arts aplicades (catifes i tapis-

sos).
Graduat en arts aplicades (catifes i teixits).
Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil).
Graduat en arts aplicades (disseny de tèx-

tils i moda).
Graduat en arts aplicades (tapissos).
Graduat en arts aplicades (tapissos i ca-

tifes).
Graduat en arts aplicades, especialitat tei-

xits (catifes).
Graduat en arts aplicades (teixits artís-

tics) o
tècnic en tapissos i catifes.

167 Tècnica mecànica de les arts del
llibre

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte
tècnic +:

Graduat en arts aplicades (enquaderna-
ció).

Graduat en arts aplicades (fotogravat ar-
tístic).

Graduat en arts aplicades (gravat).
Graduat en arts aplicades (gravat i tècni-

ques d’estampació).
Graduat en arts aplicades (impressió).
Graduat en arts aplicades (maquetes ar-

tístiques).
Graduat en arts aplicades (projectes).
Graduat en arts aplicades (restauració) o
tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en enquadernació artística.
Tècnic superior en edició d’art.

164 Tipografia
Diplomat de l’escola superior de conser-

vació i restauració de béns culturals (espe-
cialitat: restauració de documents gràfics).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte
tècnic +:

Graduat en arts aplicades (estampació
calcogràfica).

Graduat en arts aplicades (gravat).
Graduat en arts aplicades (gravat i tècni-

ques d’estampació).
Graduat en arts aplicades (impressió).
Graduat en arts aplicades (maquetes ar-

tístiques).
Graduat en arts aplicades (retolació).
Graduat en arts aplicades (tipogràfic) o
tècnic superior en gravat i tècniques d’es-

tampació.
Tècnic superior en edició d’art.
Tècnic superior en enquadernació artística.
Tècnic en autoedició.
Tècnic en art final de disseny gràfic.

(01.144.037)

ORDRE de 30 de maig de 2001, per la qual
es fa pública la convocatòria per a l’atorga-
ment d’ajuts de menjador adreçats a l’alum-
nat d’ensenyaments obligatoris o de segon
cicle d’educació infantil de centres docents
públics, de la ciutat de Barcelona, per al curs
escolar 2001-2002.

El Decret 160/1996, de 14 de maig de
1996 (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel
qual es regula el servei escolar de menjador
als centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament, estableix al
seu article 21 la possibilitat que les admi-
nistracions públiques, dins les disponibilitats
pressupostàries, puguin establir ajuts de
menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i
no li correspongui la gratuïtat del servei.

Com sigui que els consells comarcals han
assumit, entre d’altres,  la competència de
gestió dels ajuts individuals de menjador,
d’acord amb els convenis subscrits amb el
Departament d’Ensenyament, per a totes les
comarques de Catalunya amb exclusió de
la ciutat de Barcelona, es considera neces-
sari obrir una convocatòria concreta d’a-
quests ajuts per a la ciutat esmentada, atès
el règim particular que preveu per a Barce-
lona la Carta Municipal.

Per tot això, d’acord amb el que estableix
el capítol IX del Decret legislatiu 9/1994, de
13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, amb les modificacions introduïdes per
les successives Lleis de mesures fiscals i
administratives, en ús de les facultats atri-
buïdes a l’article 12 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i a l’article 93 del
Decret legislatiu 9/1994,  i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:

—1 Obrir convocatòria pública per a l’ator-
gament d’ajuts individuals de menjador per
atendre necessitats d’origen socioeconò-
mic, adreçats als alumnes d’ensenyaments
obligatoris o de segon cicle d’educació in-
fantil, als quals no correspongui la gratuïtat
d’aquest servei i estiguin escolaritzats en
centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament de la ciutat de
Barcelona, per al curs 2001-2002.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria
establertes a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

—3 Els ajuts es faran efectius a càrrec del
crèdit 06.04.481.01/1 per un import màxim
de 323.000.000 ptes. (1.941.269,10 euros).
Els ajuts corresponents al període setembre-
desembre del curs 2001/2002, fins a un im-
port màxim de 116.415.050 ptes. (699.668,54
euros), aniran a càrrec del pressupost per a
l’any 2001. La resta, 206.584.950 ptes.
(1.241.600,56 euros), corresponent al perío-
de gener-juny, aniran a càrrec del pressupost
per a l’any 2002.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en  vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

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, 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, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre re-
curs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
L’objecte de la convocatòria és la con-

cessió d’ajuts de menjador als alumnes es-
colaritzats en ensenyaments obligatoris o
que cursin el segon cicle d’educació infantil
en centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament de la ciutat de
Barcelona als quals no els correspongui la
gratuïtat del servei, per al curs escolar 2001/
2002.

—2 Beneficiaris i requisits
2.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els

alumnes matriculats per al curs 2001-2002
en ensenyaments obligatoris o de segon
cicle d’educació infantil, en centres docents
públics de titularitat del Departament d’En-
senyament, de la ciutat de Barcelona.

2.2 Són requisits indispensables per a
poder rebre aquests ajuts:

No gaudir d’ajuts o subvencions, pel ma-
teix concepte, atorgats per altres adminis-
tracions públiques o ens públics o privats.

Ser usuari del servei de menjador
Haver presentat la sol·licitud i la documen-

tació requerida en la present Ordre, en els
terminis establerts.

—3 Criteris per a l’atorgament dels ajuts
En l’atorgament dels ajuts es tindran en

compte els següents criteris:
a) La renda familiar disponible.
b) El nombre de membres de la unitat fa-

miliar.
c) Els membres de la unitat familiar afec-

tats per disminucions psíquiques o físiques.

—4 Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en

imprès normalitzat que serà facilitat a la De-
legació Territorial d’Ensenyament de Bar-
celona I (ciutat) o al centre docent.

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un mem-
bre de la família, aquest es formularà en un
únic imprès sempre que els alumnes esti-
guin matriculats en el mateix centre.
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4.2 Els sol·licitants hauran d’aportar,
juntament amb la sol·licitud normalitzada, els
següents documents:

a) Fotocòpia de l’última declaració de la
renda de l’any 1998 o 1999 o model tribu-
tari 100, 101 o 103. En el cas que no es
pugui presentar la documentació esmen-
tada s’haurà d’aportar un certificat expe-
dit per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària de no haver presentat la decla-
ració en cap dels anys especificats anteri-
orment.

b) Fotocòpia del llibre de família amb tots
els seus components.

Si es dóna la situació familiar de separa-
ció de fet, s’haurà de presentar, o bé docu-
ment notarial o fotocòpia dels justificants
d’interposició de la demanda o altres docu-
ments que demostrin aquesta situació.

Si la separació és legal o bé hi ha divorci,
s’haurà de presentar la fotocòpia de la sen-
tència judicial que determini aquesta situa-
ció, incloent-hi el conveni regulador.

c) Certificat municipal de convivència del
nucli familiar.

d) Si és procedent, certificat que acrediti
les circumstàncies psíquiques o físiques de
la malaltia o disminució.

e) Factures o rebuts del lloguer  o hipo-
teca de l’habitatge, en el supòsit que les
despeses anuals per aquest concepte su-
perin el 30% dels ingressos familiars. El
contracte de lloguer o hipoteca de l’habi-
tatge haurà d’estar a nom d’almenys un dels
pares o tutors legals de l’alumne.

f) Fotocòpia de la Resolució d’acolliment
de la Direcció General d’Atenció a la Infància.

g) Carnet de família nombrosa, si és el cas.
4.3 Les sol·licituds degudament emple-

nades, juntament amb la documentació pro-
cedent, es presentaran a la Delegació Terri-
torial de Barcelona I (ciutat) a través dels
centres docents on estigui matriculat l’alum-
ne/a, en el termini comprés entre l’endemà
de la publicació d’aquesta convocatòria al
DOGC i el 12 de juny d’enguany, ambdós
inclosos.

—5 Tramitació
5.1 El consell escolar del centre revisa-

rà les sol·licituds i la documentació presen-
tada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud
ha estat correctament emplenat, que s’ha
aportat la documentació requerida i proce-
dirà a baremar les sol·licituds d’acord amb
l’annex 2 d’aquesta Ordre.

5.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació el
consell escolar farà pública als taulers
d’anuncis dels centres la relació nominal de
les sol·licituds afectades i establirà un ter-
mini de 10 dies hàbils per efectuar les com-
provacions pertinents i perquè els interes-
sats puguin esmenar o completar les dades
o adjuntar la documentació no presentada
inicialment.

Els interessats que transcorregut aquest
termini no esmenin les dites errades es con-
siderarà que desisteixen de la seva petició,
la qual s’arxivarà sense cap més tràmit.

5.3 En un termini no superior a dos dies
hàbils, un cop finalitzat el període concedit
als que han aportat nova documentació,
s’exposarà al tauler d’anuncis la llista pro-
visional baremada.

Els sol·licitants tindran un termini de tres
dies hàbils per presentar per escrit les re-
clamacions que estimin oportunes. El con-
sell escolar, en un termini no superior a dos
dies hàbils, resoldrà les reclamacions i farà
pública als taulers d’anuncis del centre la
llista definitiva de sol·licituds, ordenades de
major a menor puntuació, signada pel pre-
sident del consell escolar.

 5.4 La Direcció dels centres remetrà a
la delegació territorial, la relació de sol·li-
cituds baremades, en el suport informàtic
que s’estableixi.

La sol·licitud i documentació presentada
romandrà arxivada al centre docent, la qual
podrà ser requerida per la delegació territo-
rial en qualsevol moment.

—6 Quantia dels ajuts
6.1 La quantia total de l’ajut es deter-

minarà en funció del nombre total de dies
lectius del curs escolar amb servei de men-
jador, per una quantitat fixa per dia, que és
fins un màxim de:

350 ptes./dia, per als alumnes de cen-
tres ordinaris.

600 ptes./dia, per als alumnes escolarit-
zats en centres d’educació especial que ho
sol·licitin

1000 ptes./dia, per als alumnes escola-
ritzats en centres d’educació especial que
ho sol·licitin sempre que siguin usuaris del
servei de  transport escolar.

En situacions socials o econòmiques molt
greus, acreditades documentalment, o en
el cas d’alumnes escolaritzats en centres
d’atenció educativa preferent, la quantia de
l’ajut pot arribar fins un import màxim de 600
ptes./dia.

6.2 El pagament dels ajuts es realitzarà
directament al centre docent de l’alumne be-
neficiari de l’ajut i pel nombre de dies lec-
tius amb servei de menjador corresponent
al període pel qual es fa l’abonament.

—7 Concessió dels ajuts
7.1 Es faculta la delegada territorial del

Departament d’Ensenyament de Barcelona
I (ciutat), la facultat de resoldre aquesta con-
vocatòria.

7.2 Es constituirà una comissió amb seu
a la Delegació Territorial de Barcelona I (ciu-
tat) amb la finalitat d’elaborar la proposta
de resolució, i que estarà formada pels
membres següents:

La delegada territorial de Barcelona I (ciu-
tat), o persona en la qual delegui, com a pre-
sident/a.

Un/una inspector/a de la Delegació Terri-
torial de Barcelona I (ciutat) nomenat/da per
la delegada territorial.

Un/a director/a d’un CEIP i un/a director/
a d’un IES de la ciutat de Barcelona nome-
nats/des per la delegada territorial.

La cap del Negociat d’Alumnat de la De-
legació Territorial de Barcelona I (ciutat), que
actuarà com a secretària.

El districte de Ciutat Vella de Barcelona és
una zona amb greus deficiències derivades
de factors socials, econòmics i ètnics que fan
necessari que les administracions hi dediquin
una especial atenció. Per aquest motiu, des
de fa molts anys, el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ajuntament de Barcelona  col·laboren
estretament en l’atenció especial que reque-

reixen els alumnes d’aquest districte i en les
corresponents aportacions dineràries. En
aquest sentit, i per seguir mantenint l’aporta-
ció econòmica en la mateixa proporció que
s’ha vingut fent fins ara amb el municipi, de
l’import esmentat al punt 3 d’aquesta Ordre,
se’n destinaran 54.067.200 ptes. (324.950,41
euros) íntegrament a l’esmentat districte per
al curs 2001/02.  I, de cara a elaborar la pro-
posta d’atorgament dels ajuts dels alumnes
d’aquest districte es constituirà una segona
comissió que estarà formada pels mateixos
membres que l’anterior i, a més, els que es
detallen a continuació:

El cap de Serveis Personals del districte
de Ciutat Vella.

El secretari del Consell Escolar del dis-
tricte de Ciutat Vella.

7.3 Les comissions anal i tzaran les
baremacions realitzades pels centres, con-
feccionaran la relació d’alumnes per ordre
de puntuació i elevaran a la delegada ter-
ritorial de Barcelona I (ciutat) sengles pro-
postes de resolució de la convocatòria en
les quals es determinaran, d’acord amb els
recursos disponibles, els beneficiaris per
centres i la quantia dels ajuts, així com la
relació dels alumnes proposats per a de-
negació de l’ajut, especificant-ne el mo-
tiu.

L’alumnat que, tot i reunir els requisits
de la convocatòria, no hagi assolit un nom-
bre d’ordre que el permeti obtenir l’ajut,
atès que els recursos disponibles són limi-
tats, quedarà ordenat d’acord amb la seva
puntuació i constituirà una llista d’espera
per centre. En aquest supòsit, si algun dels
alumnes beneficiaris de l’ajut causés baixa
al centre, o per qualsevol altre motiu justi-
ficat no pogués gaudir d’aquest ajut o en
gaudís parcialment, el consell escolar del
centre, prèvia autorització de la delegada
territorial, assignarà aquest ajut al següent
alumne de la relació, a no ser que l’alum-
ne/a beneficiari de l’ajut causés baixa al
centre per matricular-se en un altre centre
públic de l’àmbit de la Delegació Territorial
de Barcelona I (ciutat), atès que en aquest
supòsit l’ajut o, en el seu cas, la part que
no n’hagi estat consumida serà traspassat
pel centre docent on estava matriculat al
nou centre. Es podrà fer un procediment
semblant  amb les absències dels benefi-
ciaris.

7.4 La comissió decidirà sobre els pos-
sibles empats, tenint en compte com a pri-
mer criteri el major nombre de germans del
sol·licitant. En cas de persistir l’empat s’or-
denaran alfabèticament les sol·licituds i es
procedirà d’acord amb el resultat obtingut,
per als ensenyaments obligatoris, en el sor-
teig públic efectuat d’acord amb allò que
estableix l’article 17 de la Resolució de 27
de febrer de 2001, per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matriculació per
al curs 2001-2002 (DOGC núm. 3340, de
5.3.2001).

7.5 Abans que transcorrin quinze dies
des de la data d’elevació de la proposta de
resolució, la delegada territorial dictarà re-
solució definitiva d’atorgament dels esmen-
tats ajuts que es farà pública al tauler
d’anuncis de la delegació territorial i es lliu-
rarà als presidents dels Consells Escolars
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respectius als efectes de la seva publicitat
al centre.

L’esmentada Resolució inclourà tres an-
nexos.

El primer inclourà l’alumnat, per centres,
que resulti adjudicatari d’un ajut.

En el segon constarà l’alumnat al qual li
sigui denegat l’ajut per no reunir algun o
alguns dels requisits exigits per la present
convocatòria.

El tercer inclourà l’alumnat que, tot i re-
unir els requisits de la convocatòria, no ha
assolit un nombre d’ordre que li permeti
obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex,
quedarà ordenat d’acord amb la seva pun-
tuació i constituirà una llista d’espera amb
la que s’anirà substituint, per rigorós ordre,
l’alumnat adjudicatari que, per qualsevol
causa deixi de ser beneficiari d’aquests
ajuts.

7.6 En qualsevol cas, es consideraran
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
tes per resolució expressa, en el termini
màxim de sis mesos comptats des de l’en-
demà de la finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds, dins dels límits de
la dotació pressupostària que estableix
aquesta convocatòria.

7.7 Els beneficiaris dels ajuts resten obli-
gats a facilitar la informació requerida pels
òrgans de control de l’Administració.

7.8  Els ajuts atorgats seran revocats to-
talment o parcialment, quan es detecti que
en la seva concessió va concórrer l’oculta-
ció o la falsedat de les dades sol·licitades.

7.9  El pagament dels ajuts es realitza-
rà en ferm:

El pagament del període setembre-de-
sembre de 2001 es realitzarà sense justifi-
cació prèvia.

El pagament del període gener-juny es re-
alitzarà prèvia justificació del període ante-
rior. La justificació d’aquest últim pagament
els centres la trametran a la Delegació Ter-
ritorial abans del 30 de juny de 2002.

—8 Els ajuts quedaran justificats mitjan-
çant la presentació de la nòmina justifica-
tiva enviada pel director del centre a la De-
legació Territorial de Barcelona I (ciutat),
que estarà signada pels pares o tutors dels
alumnes beneficiaris d’aquests ajuts, així
com per la presentació d’un certificat del
director del centre en el qual es faci cons-
tar que els fons rebuts pels beneficiaris han
estat destinats al pagament del servei de
menjador.

—9 La despesa que comporta l’atorga-
ment d’aquests ajuts no té caràcter recur-
rent i, en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pres-
supostàries del Departament d’Ensenya-
ment.

ANNEX 2

Barem de puntuació per als ajuts de men-
jador escolar

—1 Condicions econòmiques
a) Es computaran com a ingressos fami-

liars la totalitat dels ingressos de la unitat
familiar durant l’any anterior.

Als efectes del càlcul dels ingressos fa-
miliars, són membres computables de la
unitat familiar els pares o tutors legals de
l’alumne i els germans solters menors de 25
anys, així com els ascendents del pares que
justifiquin la residència en el mateix domicili
amb el corresponent certificat municipal de
convivència.

També es computaran com a ingressos
familiars les rendes percebudes pels ger-
mans i pels ascendents dels pares. Aquests
ingressos només computen el 50%.

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

Fins a 250.000 ptes.: 10 punts.
De 250.001 a 300.000 ptes.: 8 punts.
De 300.001 a 350.000 ptes.: 7 punts.
De 350.001 a 400.000 ptes.: 6 punts.
De 400.001 a 450.000 ptes.: 5 punts.
De 450.001 a 500.000 ptes.: 4 punts.
De 500.001 a 550.000 ptes.: 3 punts.
De 550.001 a 600.000 ptes.: 2 punts.
De 600.001 a 650.000 ptes.: 1 punt.
Més de 650.001 ptes.: 0 punts.
b) Certificació acreditativa de ser atès pels

serveis socials d’atenció primària de l’Ajun-
tament corresponent, només en el supòsit
dels sol·licitants que adjuntin el certificat es-
pecificat en l’apartat 4.2a), de no haver pre-
sentat la declaració de renda: 5 punts.

c) Despeses anuals de lloguer o hipote-
ca de l’habitatge:

Si superen el 30% de la suma dels ingres-
sos líquids: 1 punt.

Si superen el 50% dels ingressos líquids:
2 punts.

—2 Dades familiars
Infant en acolliment: 1 punt.
Per cada persona de la unitat familiar amb

disminució: 1 punt.
Per família nombrosa: 1 punt.

(01.143.001)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Blanquerna, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Blanquerna, de Ba-
dalona, en petició de trasllat de locals i
d’obertura del segon cicle del nivell d’edu-
cació infantil i de l’etapa d’educació secun-
dària obligatòria, 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
Blanquerna, de Badalona, per autorització
de trasllat de locals i d’obertura del segon
cicle del nivell d’educació infantil i de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 8 de maig 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 Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08001133.
Denominació: Blanquerna.
Adreça: ptge. Santa Isabel, 17.
Titular: Col. Blanquerna, SL.
NIF: B08945875.

S’autoritza el trasllat del centre als nous
locals situats a l’avinguda de Roma, núm.
29-31, amb efectes des de l’inici del curs
escolar 2000-2001.

S’autoritza l’obertura del segon cicle del
nivell d’educació infantil amb 3 unitats amb
capacitat per a 75 llocs escolars, amb
efectes des de l’ inici del curs escolar
2000-2001.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria, amb 2 unitats de
primer cicle, amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle, amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes des de l’inici del curs escolar 2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs es-
colar 2000-2001:
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de 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.

(01.092.030)
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RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Jardí, de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Jardí, de Granollers, en
petició d’autorització d’ampliació de locals
i autorització d’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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
Jardí, de Granollers, per autorització d’am-
pliació de locals i autorització d’obertura
dels ensenyaments de batxillerat, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa 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, 14 de maig 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 Vallès Oriental

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Núm. de codi: 08017797.
Denominació: Jardí.
Adreça: c. Torras i Bages, 81.
Titular: Ana Girbaus Banus.
NIF: 37591745Q.

S’autoritza l’ampliació de locals del cen-
tre amb els locals situats al carrer de Po-

nent 35-37, carrer Torras i Bages, 43, i carrer
Torras i Bages, 45, amb efectes des de l’inici
del curs 2000-2001.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 4 unitats en les modali-
tats de ciències de la naturalesa i la salut,
d’humanitats i ciències socials i de tecnolo-
gia, amb capacitat per a 140 llocs escolars,
amb efectes des de l’inici del curs 2000-
2001, situades al carrer Rafael Casanova,
40-42, amb accés també pel carrer de
Ponent, 35-37.
Composició del centre a l’inici del curs 2000-
2001:
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars, si-
tuades al carrer Torras i Bages, 77-79-81.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars (8 unitats situ-
ades al carrer Torras i Bages, 77-79-81, i 4
unitats situades al carrer Ponent 36-38, amb
accés també pel carrer Mestre Ruera, 16).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, situades
al carrer Torras i Bages, 43-45-47.

Batxillerat: 4 unitats en les modalitats de
ciències de la naturalesa i la salut, d’huma-
nitats i ciències socials i de tecnologia, amb
capacitat per a 140 llocs escolars, situades
al carrer Rafael Casanova, 40-42, amb ac-
cés també pel carrer Ponent, 35-37.

(01.099.189)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Joviat, de Manresa.

 Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
del centre docent privat Joviat, de Manresa,
en petició d’ampliació d’unitats de primer
cicle d’educació infantil i ampliació d’unitats
d’educació primària, 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, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenya-
ments de règim general no universitaris, el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el rè-
gim d’autorització dels centres docents pri-
vats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació 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

Joviat, de Manresa, per ampliació d’unitats
de primer cicle d’educació infantil i amplia-
ció d’unitats d’educació primària, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa 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, 15 de maig 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 Bages

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Adreça: c. Rubió i Ors, 5-17.
Titular: Jors, SL.
NIF: B58536046.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats d’edu-
cació infantil (llar d’infants), amb capacitat
per a 41 llocs escolars, amb efectes des de
l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats d’edu-
cació primària, amb capacitat per a 150 llocs
escolars, amb efectes des de l’inici del curs
2000-2001.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-2001
Autorització d’obertura:
Educació infantil:

9 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 123 llocs escolars (situades al c.
Muralla de Sant Francesc, 39, cantonada c.
Campanes).

9 unitats de parvulari amb capacitat per
a 225 llocs escolars (situades al c. Muralla
de Sant Francesc, 39 cantonada c. Cam-
panes).

Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs

escolars (situades al c. Muralla de Sant
Francesc, 39, cantonada c. Campanes).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars (situades
al c. Muralla de Sant Francesc, 39, canto-
nada c. Campanes).

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat de ci-
ències de la naturalesa i la salut amb capa-
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citat per a 140 llocs escolars, 4 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 140 llocs escolars, i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars (situades
al c. Rubió i Ors, 5-17).

Formació professional de grau mitjà (si-
tuada al c. Rubió i Ors, 5-17):
Família administració:

Cicle formatiu de gestió administrativa
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb

capacitat per a 30 llocs escolars.
Família hoteleria i turisme:

Cicle formatiu de cuina amb 6 grups amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

Cicle formatiu de pastisseria i forneria amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Cicle formatiu de serveis de restaurant i
bar amb 3 grups amb capacitat per a 90
llocs escolars.
Família sanitat:

Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-
meria amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.

Cicle formatiu de farmàcia amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Formació professional de grau superior
(situada al c. Rubió i Ors, 5-17):
Família administració:

Cicle formatiu d’administració i finances
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família comerç i màrqueting:

Cicle formatiu de comerç internacional
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars

Cicle formatiu de gestió comercial i màr-
queting amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.
Família hoteleria i turisme:

Cicle formatiu de restauració amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu d’allotjament amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Cicle formatiu d’agències de viatges amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Cicle formatiu d’informació i comercialit-
zació turístiques amb 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
Família informàtica:

Cicle formatiu d’administració i serveis in-
formàtics amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars.

Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.
Família sanitat:

Cicle formatiu de dietètica amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu de laboratori diagnòstic clí-
nic amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

(01.100.110)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2001, per
la qual es dóna publicitat a la Resolució de
26 de febrer de 2001, del recurs de repo-
sició interposat pel centre docent privat
Montserrat, de Sant Vicenç de Castellet.

Per la Resolució de 29 de febrer de 2000
(DOGC núm. 3092, de 6.3.2000),  fou de-
negat al centre docent privat Montserrat, de
Sant Vicenç de Castellet, el concert educa-
tiu per a 1 unitat d’educació primària i 4
unitats d’educació secundària obligatòria.

Contra aquesta denegació, el centre docent
privat Montserrat va interposar un recurs de
reposició, que s’ha estimat parcialment per la
Resolució de 26 de febrer de 2001.

La Resolució de 14 d’agost de 2000 (DOGC
núm. 3221, de 7.9.2000), va elevar a defini-
tiva la Resolució de 29 de febrer de 2000
abans esmentada i, en conseqüència, va
confirmar els concerts educatius que s’havi-
en aprovat provisionalment. Per tant, l’estima-
ció parcial del recurs de reposició indicat
comporta la modificació definitiva del concert
educatiu del centre docent privat Montserrat.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 26
de febrer de 2001, per la qual s’estima par-
cialment el recurs interposat pel centre
docent privat Montserrat, de Sant Vicenç de
Castellet, contra la Resolució de 29 de fe-
brer de 2000, per la qual es resolen amb
caràcter provisional les sol·licituds de mo-
dificació i renovació dels concerts educa-
tius de diversos centres docents privats per
als nivells obligatoris.

En conseqüència es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit que s’es-
pecifica a l’annex d’aquesta Resolució i amb
efectes a partir de l’1 de setembre de 2000.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 16 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Codi: 08028540.
Denominació: Montserrat.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Comarca: Bages.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.

1 unitat de segon curs de segon cicle.

(01.108.105)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 41/01).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 41/01.

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

ment de material per al batxillerat artístic
amb destinació als centres docents públics
de Catalunya.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data de comunicació de l’adjudicació.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 39.949.360 ptes. (240.100,49

euros), IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: se’n dispensa la seva cons-

titució d’acord amb l’articles 35.1 del Reial
decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció dels materials adjudicats.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 93.400.69.81.
f) Internet: http://www.gencat.es/ense/

ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és fes-
tiu, la presentació de proposicions es pror-
rogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

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

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.
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Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les de-
legacions territorials del Departament d’Ense-
nyament.

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 un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb el que
preveu el punt 2.2 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 5 dies hàbils després de la fina-
lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà una mostra de tots els materials als
quals es liciti.

Barcelona, 23 de maig de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.143.033)


