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EDICTE de 18 de juliol de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Sant Jordi, de Terrassa.

En l’expedient de cessament d’activitats
del centre docent privat Sant Jordi, de

FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

Terrassa, amb núm. de codi 08052529, es
va intentar notificar en data 24 d’abril de
2001 l’inici de l’expedient i el tràmit de vista
i audiència a la seva titular, senyora Esther
Alzuria Gelabert, al domicili de l’esmentat
centre docent (Rambleta del Pare Alegre, 73,
de Terrassa). El servei de correus va retor-
nar l’esmentada notificació en data 15 de
maig 2001.

Posteriorment es va intentar novament la
notificació al mateix domicili social del cen-
tre docent privat, Rambleta del Pare Alegre,
73, de Terrassa. Aquesta notificació també
va ser retornada pel servei de correus en
data 28 de maig de 2001.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
senyora Esther Alzuria Gelabert l’inici d’ofi-
ci de l’expedient de cessament d’activitats
del centre docent privat Sant Jordi, de Ter-
rassa.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències de
la Delegació Territorial del Vallès Occidental
(c. Marqués de Comillas, 67-69, Secció de
Gestió de Centres) de dilluns a divendres,
de 9 a 13 hores, perquè pugui al·legar i
presentar els documents i justificacions que
consideri oportuns, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC, amb
la prevenció que un cop transcorregut el
termini esmentat, l’expedient seguirà la seva
tramitació.

Sabadell, 18 de juliol de 2001

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(01.183.043)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2001, per
la qual s’obre la convocatòria per a la con-
cessió dels premis extraordinaris de batxi-
llerat del curs 2000-2001, i s’estableix el
procediment per a la realització de les pro-
ves corresponents.

L’Ordre de 23 de juliol de 2001 estableix
el procediment per a la concessió dels pre-
mis extraordinaris del batxillerat regulat per
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu.

 La citada Ordre preveu que la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
convocarà anualment els premis, elaborarà
les proves i establirà el procediment, els
terminis, el model d’inscripció i el lloc i data
de la celebració de les proves.

Per tot això,

Resolc:

—1 S’obre convocatòria per a la conces-
sió dels premis extraordinaris de batxillerat
del curs 2000-2001.

—2 D’acord amb l’Ordre de 23 de juliol de
2001, podrà optar al premi extraordinari de
batxillerat l’alumnat que compleixi els requi-
sits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos
de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de
batxillerat a Catalunya en el curs acadèmic
2000-2001.

c) Que la qualificació mitjana de tot el bat-
xillerat sigui igual o superior a 8,75.

—3 La inscripció dels aspirants a la con-
vocatòria del premi, que no està subjecta a
cap taxa, es farà de l’1 al 8 d’octubre de
2001 en la Secretaria del centre en el qual
l’aspirant hagi finalitzat el batxillerat, i haurà
de contenir la informació que s’indica a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—4 Cada centre lliurarà les inscripcions a
la delegació territorial corresponent al cen-
tre on l’alumne desitgi fer la prova, no més
tard del 15 d’octubre.
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—5 Les proves es realitzaran el dia 31
d’octubre de 2001, a partir de les 9 hores,
i tindran lloc simultàniament en els centres
següents, corresponents a la delegació ter-
ritorial que s’indica:

IES Montserrat, de Barcelona, per la De-
legació Territorial de Barcelona I (ciutat).

CEIP Pere Vila, de Barcelona, per la De-
legació Territorial de Barcelona II (comar-
ques).

IES Ferran Casablancas, de Sabadell, per
la Delegació Territorial del Vallès Occiden-
tal.

IES Francesc Macià, de Cornellà de Llo-
bregat, per la Delegació Territorial del Baix
Llobregat-Anoia.

IES Santiago Sobrequés, de Girona, per
la Delegació Territorial de Girona.

IES Màrius Torres, de Lleida, per la Dele-
gació Territorial de Lleida.

IES Martí Franquès, de Tarragona, per la
Delegació Territorial de Tarragona.

—6 Les proves per optar als premis ex-
traordinaris de batxillerat s’estructuraran de
la manera següent:

Primer exercici, que tindrà dues parts.
Part a), redacció del comentari d’un text

literari.
Part b), redacció del comentari d’un text

històric.
Una de les parts caldrà respondre-la en

català i l’altra en castellà.
La durada total d’aquest primer exercici

serà de 2 hores i mitja.
Segon exercici, que tindrà dues parts.
Part a), resposta a qüestions, de manera

escrita, sobre la primera llengua estrangera
cursada per l’alumne.

Part b), resposta a les qüestions propo-
sades d’una de les matèries de modalitat,
triada per l’alumne d’entre les que ha cur-
sat, que tenen assignades 6 crèdits en la
normativa que estableix el currículum del
batxillerat.

La durada total d’aquest segon exercici
serà de 2 hores i mitja.

—7 Puntuació
Les proves es puntuen sobre un total de

40 punts. Cadascuna de les quatre parts
dels exercicis es qualificaran d’1 a 10 punts.

—8 La puntuació mínima exigida per ob-
tenir un premi extraordinari serà de 34 punts.

—9 En cada centre es constituirà un únic
tribunal. Cada tribunal estarà format per un
president, un secretari i un vocal designats
pel secretari general del Departament d’En-
senyament, a proposta de la Subdirecció
General de la Inspecció d’Ensenyament, en-
tre funcionaris del Departament d’Ensenya-
ment que exerceixin la funció inspectora o
docent i que siguin especialistes en els res-
pectius ensenyaments. El delegat o delega-
da territorial, a proposta del president o
presidenta del tribunal, designarà el profes-
sorat que hagi de col·laborar en la correc-
ció de les proves.

El president o presidenta del tribunal està
facultat per resoldre les incidències que pu-
guin presentar-se en l’aplicació de les nor-
mes que estableix aquesta Resolució.

—10 Un cop qualificades les proves i fets
públics els resultats, es trametrà la relació
de l’alumnat premiat (nom, dos cognoms i

DNI) a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa per tal que es publiqui
al DOGC.

La Direcció General d’Ordenació i Innova-
ció Educativa comunicarà al Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport la relació d’alumnat
que hagi obtingut el premi extraordinari de
batxillerat, per tal que puguin optar al premi
nacional de batxillerat, d’acord amb la con-
vocatòria general per a tot l’Estat.

Barcelona, 25 de juliol de 2001

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Informació que ha de contenir la inscripció
al premi extraordinari de batxillerat

Sol·licitud d’inscripció.

1. Premi extraordinari de batxillerat
Convocatòria de 2001

2. Alumne: (nom i dos cognoms) amb DNI
núm. (número)

Data de naixement:
Lloc:
Província:
Domicili:
Localitat:
Darrer: pis:
Telèfon:
Centre o centres on va cursar el batxille-

rat:
Centre on desitja efectuar la prova:
Adjunta còpia del seu DNI.
La matèria de modalitat de la qual es de-

sitja examinar és: (ha de ser una de les
matèries cursades que tenen assignades 6
crèdits).

Data
(signatura de l’alumne)
(A emplenar pel centre on ha finalitzat el

batxillerat).
Centre: (nom, adreça i telèfon).

3. Curs acadèmic en què ha finalitzat el
batxillerat:

Qualificació final del batxillerat:
Idioma cursat:
Modalitat cursada:
Matèries de modal itat cursades per

l’alumne que tenen assignades 6 crèdits en
la normativa que estableix el currículum del
batxillerat:

El secretari del centre (o qui en faci les
funcions).

(01.205.055)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2001, d’ho-
mologació de llibres de text i materials cur-
riculars per a l’alumnat dels centres docents
públics i privats d’ensenyament no univer-
sitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el
procediment i règim d’homologació de lli-
bres de text i altres materials curriculars,
estableix que els llibres de text editats per
al desenvolupament del currículum desti-

nats a ser utilitzats per l’alumnat dels cen-
tres docents públics i privats d’ensenyament
no universitari de Catalunya hauran de ser
homologats pel Departament d’Ensenya-
ment i que els altres materials curriculars
destinats al mateix alumnat podran ser prè-
viament homologats pel Departament d’En-
senyament. En ambdós casos, l’homologa-
ció es realitzarà d’acord amb el procediment
que preveu el Decret esmentat.

Presentades a aquest Departament d’En-
senyament diverses sol·licituds d’homologa-
ció de llibres de text i de materials curricu-
lars, i havent-se’n constatat l’adequació als
currículums establerts pel Govern de la
Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Homologar els llibres de text i els mate-
r ials curr iculars que f iguren a l ’annex
d’aquesta Resolució, destinats a l’alumnat
dels centres docents públics i privats d’en-
senyament no universitari de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al 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 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
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 6 d’agost de 2001

P.D. (Resolució 1.6.2001, DOGC de 11.6.2001)

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE INICIAL

Llibres de text

Matemàtiques 1. Tots amics. Matemàti-
ques. P. Garcia i M. Rodríguez. Editorial
Grup Promotor Santillana.

Matemàtiques 2. Tots amics. Matemàti-
ques. P. Garcia i M. Rodríguez. Editorial
Grup Promotor Santillana.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ

Llibres de text

Lengua 3. Llengua castellana i literatura.
V. Martínez i altres. Editorial Vicens Vives.
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Lengua 4. Llengua castellana i literatura.
V. Martínez i altres. Editorial Vicens Vives.

Espiadimonis 1. Matemàtiques. Matemà-
tiques. M. Duñach, A. Terraza. Editorial Bar-
canova.

Espiadimonis 2. Matemàtiques. Matemà-
tiques. M. Duñach, A. Terraza. Editorial Bar-
canova.

Good Times 1. Llengües estrangeres: an-
glès. M. Arredondo, L. Kilkenny, M.N. Loren-
zo, S. Tourle, M. Tremblay, N. Valdeperas,
A.M. Yardley, A. Asín, A. Clary. Editorial
Richmond Publishing-Santillana.

Good Times 2. Llengües estrangeres: an-
glès. C. Schmidt, M. Tremblay, S. Correa,
J. Langstaff, L. Kilkenny, A.M. Yardley, A.
Asín, A. Cleary. Editorial Richmond Publis-
hing-Santillana.

Material curricular

Good Times 1. Quadern i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. M. Arredondo, L.
Lilkenny, M.N. Lorenzo, S. Tourle, M. Trem-
blay, N. Valdeperas, A.M. Yardley, A. Asín,
A. Clary. Editorial Richmond Publishing-
Santillana.

Good Times 2. Quadern i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. C. Schhmidt, M.
Tremblay, S. Correa, J. Langstaff, L. Kil-
kenny, A.M. Yardley, A. Asín, A. Cleary.
Editorial Richmond Publishing-Santillana.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR

Llibres de text

Zapin 5. Llengua castellana i literatura.
J.M. Farré, J. Liz. Editorial Vicens Vives.

Good Times 3. Llengües estrangeres: an-
glès. C. Schmidt, M. Tremblay, G. Moody,
S. Correa. Editorial Richmond Publishing-
Santillana.

Good Times 4. Llengües estrangeres: an-
glès. C. Schmidt, M. Tremblay, A. Martorell,
G. Moody, S. Correa. Editorial Richmond Pu-
blishing - Santillana.

Medi 5. Natural. Coneixement del medi:
natural. E. Cruells, R. Casajuana i T. Escalas.
Editorial Vicens Vives.

Matemàtiques 5. Matemàtiques. J. Fraile.
Editorial Vicens Vives.

Material curricular

Good Times 3. Quadern i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. C. Schmidt, M.
Tremblay, G. Moody, S. Correa. Editorial
Richmond Publishing-Santillana.

Good Times 4. Quadern i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. C. Schmidt, M.
Tremblay, A. Martorell, G. Moody, S. Correa.
Editorial Richmond Publishing-Santillana.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Llibres de text

Música 1. Sèrie Liceu. Música. 1r cicle.
Crèdit comú 1. E. Fernández, I. Planas, E.
Molina, C. Renom. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Música 2. Sèrie Liceu. Música. 1r cicle.
Crèdit comú 2. E. Fernández, I. Planas, E.
Molina, C. Renom. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Música 3. Sèrie Liceu. Música. 2n cicle.
Crèdit comú 3. E. Fernández, I. Planas, E.
Molina, C. Renom. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Música 4. Sèrie Liceu. Música. 2n cicle.
Crèdit comú 4. E. Fernández, I. Planas, E.
Molina, C. Renom. Editorial Grup Promo-
tor Santillana.

Matemàtiques 1. Sèrie Òrbita. Matemàti-
ques. 1r cicle. Crèdits comuns 1 i 2. J.A.
Almodóvar, F. Corbalán, P. Garcia, J.Gil i A.
Nortes. Editorial Grup Promotor Santillana.

Matemàtiques 2. Sèrie Òrbita. Matemàti-
ques. 1r cicle. Crèdits comuns 3 i 4. J.A.
Almodóvar, F. Corbalán, P. Garcia, J. Gil i A.
Nortes. Editorial Grup Promotor Santillana.

Matemàtiques 3. Projecte Límits. Mate-
màtiques. 2n cicle. Crèdits comuns 5 i 6. J.
Colera i altres. Editorial Barcanova.

Matemàtiques 4. Projecte Límits. Mate-
màtiques. 2n cicle. Crèdits comuns 7 i 8. J.
Colera i altres. Editorial Barcanova.

Material Curricular

Tradició clàssica 2. Interdisciplinari. Crè-
dit variable tipificat. 2n cicle. V. Bescós, C.
Romero. Editorial Castellnou.

BATXILLERAT

Llibres de text

Mecànica. Mecànica. Modalitat: Tecnolo-
gia. 3 crèdits. A. Llort, F. Liesa. Editorial
Castellnou.

Tecnologia industrial 1. Tecnologia indus-
trial. Modalitat: Tecnologia. Crèdits 1-2-3. J.
Busquets, J. Castel, F.M. Delís, J. Regalés,
F. Vidal. Editorial Castellnou.

New Streetwise. Upper-intermediate.
Llengües estrangeres: anglès. Matèria co-
muna. Crèdits 1 i 2. Rob Nolasco. Editorial
Oxford University Press.

New Streetwise. Intermediate. Llengües
estrangeres: anglès. Matèria comuna. Crè-
dits 3 i 4. Rob Nolasco. Editorial Oxford
University Press.

Material curricular

New Streetwise. Upper-intermediate.
Quadern i cassets. Llengües estrangeres:
anglès. Matèria comuna. Crèdits 1 i 2. Rob
Nolasco. Editorial Oxford University Press.

New Streetwise. Intermediate. Quadern i
cassets. Llengües estrangeres: anglès.
Matèria comuna. Crèdits 3 i 4. Rob Nolas-
co. Editorial Oxford University Press.

(01.218.026)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 621/2001,
interposat per l’Associació Sindical de Pro-
fessors d’Ensenyaments Públics de Ca-
talunya.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Quarta, en el recurs contenciós administra-
tiu núm. 621/2001, interposat per l’Associ-
ació Sindical 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 Tribunal 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 núm. 621/2001, interposat
contra el Decret 133/2001, de 29 de maig,
sobre la regulació de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 30 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.207.124)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 447/2001,
interposat per l’Associació Sindical de Pro-
fessors d’Ensenyaments Públics de Ca-
talunya.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Cinquena, en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 447/2001, interposat per l’As-
sociació Sindical de Professors d’Ensenya-
ments 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
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Tribunal 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 núm. 447/2001, interposat
contra el Decret 132/2001, de 29 de maig,
del Departament d’Ensenyament pel qual es
regulen els plans estratègics dels centres
docents sostinguts amb fons públics.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 30 de juliol de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.207.123)
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