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RESOLUCIÓ ENS/1468/2002, de 13 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Casal dels Àngels, de l’Hospitalet
de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Casal dels Àngels, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’ampliació d’unitats d’educació infantil (llar d’infants), es va instruir l’expedient corresponent.
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’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 ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Casal dels Àngels, de l’Hospitalet de
Llobregat, per ampliació d’unitats d’educació infantil (llar d’infants), en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Barcelona, 13 de maig de 2002

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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 (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018352.
Denominació: Casal dels Àngels.
Adreça: c. Paretó, 37.
Titular: Parròquia de Sant Isidre.
NIF: Q5800377C.
S’autoritza l’ampliació d’unitats d’educació infantil, amb 4 unitats de llar d’infants
amb efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
4 unitats de llar d’infants, amb capacitat
per a 61 llocs escolars.
9 unitats de parvulari, amb capacitat per
a 225 llocs escolars.
Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs
escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
(02.119.105)

RESOLUCIÓ ENS/1469/2002, de 13 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat de dansa Gemma Bartra Serra, de Mataró.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat de dansa Gemma
Bartra Serra, de Mataró, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix 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 Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i de dansa,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de dansa Gemma Bartra Serra, de
Mataró, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
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Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 13 de maig de 2002
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX
COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Núm. de codi: 08059573.
Denominació: Gemma Bartra Serra.
Adreça: c. del Carme, 78, baixos.
Titular: Gemma Bartra Serra.
NIF: 38775394-Q.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Gemma Bartra Serra, de Mataró, amb
efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Capacitat simultània per a 19 llocs escolars.
(02.119.103)

RESOLUCIÓ ENS/1483/2002, de 13 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat El Pinar de Nuestra Señora, de
Sant Cugat del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Pinar de Nuestra
Señora, de Sant Cugat del Vallès, en petició
d’ampliació d’unitats de l’etapa d’educació
infantil i d’educació primària, reducció d’unitats de l’etapa d’educació secundària obligatòria i dels ensenyaments del batxillerat,
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i ampliació d’ensenyaments de formació
professional de grau superior, es va instruir
l’expedient corresponent.
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’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 ensenyaments de règim general no universitaris, i 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 desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat El
Pinar de Nuestra Señora, de Sant Cugat del
Vallès, per ampliació d’unitats de l’etapa
d’educació infantil i d’educació primària,
reducció d’unitats de l’etapa d’educació
secundària obligatòria i dels ensenyaments
del batxillerat i per ampliació d’ensenyaments de formació professional de grau superior, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Sabadell, 13 de maig de 2002
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Valldoreix.
Núm. de codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Adreça: c. Canal de la Mànega, 3-5.
Titular: Nostra Senyora del Sagrat Cor, Filles de.
NIF: Q7800477G.
S’autoritza l’ampliació de 4 unitats d’educació infantil de 1r cicle (llar d’infants) amb
capacitat per a 61 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-2002.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats d’educació infantil de segon cicle (parvulari) amb
capacitat per a 52 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-2002.
S’autoritza l’ampliació de 6 unitats d’educació primària amb capacitat per a 150 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2002-2003.
S’autoritza la disminució de 4 unitats
d’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, amb efectes a partir de la fi del curs 2001-2002.
S’autoritza la disminució de 2 unitats de
batxillerat de la modalitat d’humanitats i
ciències socials, amb capacitat per a 70
llocs escolars, amb efectes a partir de la fi
del curs 2001-2002.
S’autoritza l’ampliació d’unitats de formació professional de grau superior de la família sanitària, cicle formatiu d’anatomia
patològica i citologia, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs escolar 20012002. En cap cas un grup no superarà els
30 llocs escolars; cicle formatiu de documentació sanitària, amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2001-2002. En cap
cas un grup no superarà els 30 llocs escolars.
S’autoritza l’ampliació d’unitats de formació professional de grau superior de la família d’administració, cicle formatiu de secretariat, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2001-2002. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.
S’autoritza l’ampliació d’unitats de formació professional de grau superior de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, cicle formatiu d’integració social, amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2001-2002. En cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 4 unitats d’educació infantil de primer cicle (llar d’infants) amb
capacitat per a 61 llocs escolars i 6 unitats
de segon cicle (parvulari) amb capacitat per
a 127 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat de ciències de la naturalesa i la salut amb capacitat per a 140 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu gestió administrativa, amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars; família sanitària, cicle formatiu cures auxiliars
d’infermeria, amb 1 grup amb capacitat per
a 30 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.
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Formació professional de grau superior:
Família administració, cicle formatiu secretariat, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars; família sanitària, cicle formatiu d’anatomia patològica i
citologia, amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars; cicle formatiu de documentació sanitària, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars. En
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars; família de serveis socioculturals i
a la comunitat, cicle formatiu d’integració
social, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars, cicle formatiu
d’educació infantil, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.
(02.119.104)

RESOLUCIÓ ENS/1484/2002, de 17 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat d’ensenyament bàsic i artístic Escolania de Montserrat, de Monistrol de
Montserrat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escolania de Montserrat, de Monistrol de Montserrat, en petició d’ampliació d’ensenyaments, es va
instruir l’expedient corresponent;
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’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 ensenyaments de règim general no universitaris; el Reial decret 389/1992,
de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments artístics; el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa, 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’autorització d’obertura del centre docent privat Escolania de Montserrat, de Monistrol de
Montserrat, per ampliació d’ensenyaments,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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/
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1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 17 de maig de 2002
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 (comarques).
Municipi: Monistrol de Montserrat.
Localitat: Monistrol de Montserrat.
Núm. de codi: 08021910.
Denominació: Escolania de Montserrat.
Adreça: c. Monestir, s/n.
Titular: Abadia de Montserrat.
NIF: Q0800106G.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
integrats amb 2 unitats d’ensenyaments no
reglats de música (escola de música) i 1 línia de primer cicle (1r i 2n curs) del grau
mitjà de música, amb efectes des de l’inici
del curs 2001-2002.
Composició del centre a l’inici del curs
2001-2002:
Autorització d’obertura:
Ensenyaments integrats de règim general i de règim especial:
Educació primària: 2 unitats de tercer cicle
amb capacitat per a 50 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
Escola de música: 2 unitats.
Grau mitjà de música: 1 línia de primer
cicle (1r i 2n curs).
(02.133.141)

RESOLUCIÓ ENS/1485/2002, de 22 de
maig, per la qual s’implanta el règim nocturn dels ensenyaments de batxillerat en un
institut d’educació secundària de Barcelona.
El Decret 82/1996, de 5 de març, estableix l’ordenació dels ensenyaments de
batxillerat, el currículum i l’avaluació dels
quals es troben desplegats a l’Ordre de 31
de juliol de 1998.
L’Ordre de 17 d’agost de 1999 regula el procediment d’implantació als centres docents
públics i d’autorització als centres docents privats dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn.
En conseqüència,
Resolc:
—1 Implantar el règim nocturn dels ensenyaments de batxillerat en la modalitat d’arts
en l’institut d’educació secundària Maragall,
amb número de codi 08013160, de Barcelona, amb efectes acadèmics i administratius
des de l’inici del curs escolar 2002-2003.

—2 La Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquesta Resolució.
—3 Aquesta Resolució s’inclourà al Registre de Centres Docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant de la consellera d’Ensenyament, en
el termini d’un mes a comptar des 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 22 de maig de 2002
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(02.133.142)

RESOLUCIÓ ENS/1486/2002, de 22 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Estel, de Sant Pere de Riudebitlles.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Estel, de Sant Pere de
Riudebitlles, en petició d’ampliació del nivell d’educació infantil de primer cicle (llar
d’infants), es va instruir l’expedient corresponent.
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’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 ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Estel, de Sant Pere de Riudebitlles, per
ampliació del nivell d’educació infantil de
primer cicle (llar d’infants) en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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
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de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 22 de maig de 2002
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 DE L’ALT PENEDÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Localitat: Sant Pere de Riudebitlles.
Núm. de codi: 08027161.
Denominació: Estel.
Adreça: c. Major, 37.
Titular: Escola Estel de Sant Pere de Riudebitlles, SCCL.
NIF: F58132137.
S’autoritza l’ampliació del nivell d’educació
infantil de primer cicle amb 1 unitat de llar
d’infants, amb capacitat per a 14 llocs escolars i amb efectes a partir del curs 20022003.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil:
1 unitat de llar d’infants amb capacitat per
a 14 llocs escolars.
1 unitat de parvulari amb capacitat per a
18 llocs escolars.
Educació primària:
3 unitats amb capacitat per a 75 llocs escolars
(02.127.294)

ORDRE ENS/181/2002, de 27 de maig, per
la qual s’adeqüen els requisits mínims de
les instal·lacions i les condicions materials
dels centres d’ensenyament superior de
música que existien a l’entrada en vigor del
Reial decret 389/1992, de 15 d’abril.
El Reial decret 389/1992, de 15 d’abril,
pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen ensenyaments
artístics, preveu a la disposició transitòria 4
que les administracions educatives competents determinaran l’adequació dels requisits de les instal·lacions i condicions materials que estableix el mateix Reial decret als
casos dels centres de grau superior de música, dansa o art dramàtic ja existents en el
moment de la seva entrada en vigor.
Atesa l’existència a Catalunya de centres que compleixen aquesta condició, cal
adequar els requisits d’espai i les condicions materials, amb la finalitat que puguin continuar impartint aquests ensenyaments.
Per això, a proposta de la Direcció General de Centres Docents, amb el dictamen del
Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
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Ordeno:
Article 1. Adequació dels edificis i places
escolars
Els centres de grau superior de música
existents a l’entrada en vigor del Reial decret 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments artístics,
hauran de complir els requisits previstos en
aquesta Ordre per tal d’obtenir l’autorització administrativa.
Article 2. Adequació d’espais d’us docent
i condicions materials
Els centres disposaran, com a mínim, dels
espais següents:
—1 Els espais docents per a activitats, amb
independència del nombre d’alumnes, que
seran:
a) Una aula d’una superfície mínima de
150 m 2 per activitats de cor i orquestra.
b) Un espai-seminari per a cada una de
les especialitats impartides.
—2 Els espais docents depenen del nombre de llocs escolars i el nombre d’aquests
espais serà el necessari perquè, d’acord
amb el nombre de llocs escolars i la relació
alumnat/professorat, pugui garantir l’horari
lectiu que estableix el pla d’estudis:
a) Aules d’ensenyament instrumental individual, amb una superfície mínima de 20
m 2.
b) Aules d’ensenyament de música de
cambra, amb una superfície mínima de 30 m2.
c) Aules per a ensenyaments no instrumentals, amb una superfície mínima de 30
m 2.
El nombre d’aquestes aules no serà inferior a 5 i en total han de ser suficients per
atendre adequadament el currículum corresponent a 240 alumnes.
—3 Altres espais:
a) Un espai de biblioteca, fonoteca i
videoteca amb capacitat simultània, com
a mínim, per a 12 alumnes i superfície
mínima de 60 m 2. Disposarà de la sala de
lectura, sala d’audició i vídeo, arxiu i sistema de préstec. S’haurà de garantir el nombre de volums i gravacions necessari per
al correcte desenvolupament dels ensenyaments que s’imparteixen i l’ús en suport no
convencional, així com les principals revistes científiques relacionades amb l’àmbit
dels esmentats ensenyaments.
b) Un auditori, amb una capacitat mínima per a 150 places i escenari no inferior a
50 m2.
c) Cabines d’estudi en nombre no inferior a 10 i d’un mínim de 8 m2 .
d) Espais per a òrgans de govern, de coordinació pedagògica i serveis administratius.
e) Serveis higienicosanitaris per a professorat i alumnat.
Article 3. Condicions arquitectòniques
Els centres inclosos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Ordre hauran d’ubicar-se en edificis independents destinats exclusivament a
ús escolar, i hauran de reunir les condicions
higièniques, acústiques, d’habitabilitat i seguretat, i de supressió de barreres exigides
a la legislació vigent.

Article 4. Especialitats impartides
Els centres superiors d’ensenyament de
música inclosos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Ordre impartiran, com a mínim,
totes les especialitats instrumentals de l’orquestra simfònica i, així mateix, dues d’entre les següents: cant, composició, direcció, musicologia o pedagogia.
En el supòsit d’impartir-se l’especialitat de
composició o de pedagogia haurà de garantir-se, respectivament:
a) Laboratori de música electroacústica
amb una superfície mínima de 55 m2.
b) Aula condicionada per a activitats relacionades amb la tècnica corporal i la dansa amb una superfície mínima de 50 m2.
Disposició addicional
Els centres superiors d’ensenyament de
música inclosos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Ordre hauran de complir tot el que
estableix el Reial decret 389/1992, en el que
no estigui adaptat en aquesta Ordre.
Disposició transitòria
Els centres objecte d’aquesta autorització disposen de cinc anys, comptadors des
del dia següent de la publicació d’aquesta
Ordre, per adaptar les seves instal·lacions
i condicions materials al que s’estableix al
Reial decret 389/1992. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi produït
l’adequació, es procedirà a revocar l’autorització del centre.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 27 de maig de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.143.210)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/569/2002, de 8 de març, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Sagrat
Cor de Jesús, de Tarragona (DOGC núm.
3602, pàg. 5210, de 25.3.2002).

Barcelona, 23 de maig de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.128.071)

RESOLUCIÓ ENS/1526/2002, de 24 de
maig, per la qual es deixa sense efectes la
Resolució de 19 de març de 2002, per la
qual s’aprova la reducció del nombre d’unitats concertades del centre docent privat
Amor de Dios, de Barcelona.
Per la Resolució de 4 de gener de 2002
del director general de Centres Docents es
va incoar expedient de modificació del concert educatiu del centre docent privat Amor
de Dios, de Barcelona, amb codi 08008531,
per al nivell d’educació primària.
El dia 24 de gener de 2002 es va donar
compliment al tràmit de vista i audiència de
l’expedient corresponent, presentant el centre les seves al·legacions, d’acord amb les
quals es va dictar la Resolució de 18 de
febrer de 2002 del director general de Centres Docents, en el sentit de tancar l’expedient de modificació esmentat.
Atès que simultàniament es van continuar els tràmits per reduir el nombre d’unitats
concertades, que van finalitzar amb la Resolució de 19 de març de 2002 (Diari Oficial
de la Generalitat de Cataluya núm. 3607,
de 3.4.2002), la qual aprovà la reducció del
nombre d’unitats concertades de l’esmentat centre docent;
Amb la finalitat de corregir aquesta situació, i a proposta de la Direcció General de
Centres Docents,

Resolc:
Deixar sense efectes la Resolució de 19
de març de 2002, per la qual s’aprova la
reducció del nombre d’unitats concertades
del centre docent privat Amor de Dios, de
Barcelona.

Havent observat una errada en el codi del
centre docent privat Sagrat Cor de Jesús,
en el text català i castellà de l’esmentada
Resolució publicada al DOGC núm. 3602,
pàg. 5210, de 25.3.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

A la pàgina 5210, a l’annex, on diu:
“Delegació territorial: Tarragona.
”Municipi: Tarragona.
”Localitat: Tarragona.
”Núm. de codi: 43004591.
”Denominació: Sagrat Cor de Jesús.”,
ha de dir:
“Delegació territorial: Tarragona.
”Municipi: Tarragona.
”Localitat: Tarragona.
”Núm. de codi: 43003549.
”Denominació: Sagrat Cor de Jesús.”.

Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
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Barcelona, 24 de maig de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.128.103)

RESOLUCIÓ ENS/1527/2002, de 21 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Mare de Déu del Coll, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat Mare de Déu
del Coll, de Barcelona, en petició d’ampliació de locals, de redistribució dels espais,
de reducció d’unitats i de l’obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
es va instruir l’expedient corresponent.
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’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 ensenyaments de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu del Coll, de Barcelona, per
ampliació de locals, redistribució dels espais, reducció d’unitats i obertura de l’etapa d’educació secundària obligatòria, en els
termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 21 de maig de 2002
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: 08010547.
Denominació: Mare de Déu del Coll.
Adreça: c. Santuari, 30.
Altres adreces: pl. Gibraltar.
Titular: parròquia Mare de Déu del Coll.
NIF: Q0800223J.
S’autoritza l’ampliació de locals al c. Santuari, 28, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2001-02.
S’autoritza la redistribució dels espais autoritzats d’educació infantil, que queden
amb 3 unitats de parvulari amb 73 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2002-03.
S’autoritza la reducció de 2 unitats del nivell d’educació primària amb capacitat per
a 50 llocs escolars, amb efectes a la fi del
curs 1996-97.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació 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 efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per
a 73 llocs escolars.
Educació primària:
6 unitats amb capacitat 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.
(02.134.112)

dèmics i administratius de l’inici del curs
escolar 2002-2003.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 24 de maig de 2002
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

RESOLUCIÓ ENS/1528/2002, de 24 de
maig, per la qual s’implanten cicles formatius d’arts plàstiques i disseny en centres
docents públics.
El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de
modificació del calendari d’aplicació i de
l’adequació dels concerts educatius vigents
a la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya, preveu a l’article 12 la implantació generalitzada dels cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny en el curs 1997-98.
L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars d’arts plàstiques i disseny
aconsella reestructurar l’oferta per tal d’adequar-la a les necessitats i per aprofitar millor els recursos disponibles.
Per tot això, es considera convenient la
implantació de determinats ensenyaments
en diversos centres docents del Departament d’Ensenyament.
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació,

Resolc:
—1 Implantar els cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució als centres docents
públics que s’hi indiquen, amb efectes aca682

Comarca del Barcelonès
Codi: 08013329.
Denominació: EA Llotja.
Municipi: Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:
Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
de grau superior:
5151 Modelisme i maquetisme.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca de la Garrotxa
Codi: 17005340.
Denominació: EA d’Olot.
Municipi: Olot.
Ensenyaments que s’implanten:
Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
de grau superior:
5453 Fotografia artística.
(02.129.171)

RESOLUCIÓ ENS/1530/2002, de 29 de
maig, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 413/
2002, interposat per la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament
de Catalunya (USTEC-STES) i per l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya
(AJEC).
En compliment del que ha ordenat la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Admi-
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nistrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 413/2001, interposat per
USTEC-STES i Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC).

De conformitat amb el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, i el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 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,

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant la Sala esmentada, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 413/2002, interposat contra el Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel
qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes en els centres docents públics, concertats o sufragats amb fons públics.
—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.
Barcelona, 29 de maig de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.136.191)

RESOLUCIÓ ENS/1531/2002, de 24 de
maig, per la qual es revoca la subvenció
concedida a la llar d’infants Sant Feliu, de
Cabrera de Mar.

Resolc:
Revocar la subvenció destinada a l’escolarització d’infants a les llars d’infants atorgada mitjançant la Resolució de 18 de desembre de 2001 a la llar d’infants Sant Feliu,
de Cabrera de Mar.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de rebre la notificació, de
conformitat amb el que disposa l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny Elisava, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució, per transformació d’un centre autoritzat
per impartir ensenyaments d’arts aplicades
i oficis artístics denominat Escuela de Diseño
Elisava Inst. Cult. del CIC, autoritzat de conformitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, amb efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 23 de maig de 2002

Barcelona, 24 de maig de 2002
Mitjançant la Resolució de 18 de desembre de 2001 (DOGC núm. 3541, de
27.12.2001), per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants a les llars d’infants i als centres
d’educació infantil de primer cicle de
Catalunya de titularitat privada, sense finalitat de lucre, s’atorga una subvenció a
la llar d’infants Sant Feliu, de Cabrera de
Mar, amb codi 08014887, per a les unitats de maternal i jardí d’infància, de primer cicle d’educació infantil, i per un import de 17.789,96 euros.
Mitjançant la Resolució de 22 de gener
de 2002 del director general de Centres
Docents del Departament d’Ensenyament
s’inicia l’expedient de revocació de la subvenció concedida a la llar d’infants Sant
Feliu, de Cabrera de Mar, atès que el centre
no compleix el requisit 2.a) de les bases reguladores recollides a l’Annex 1 de l’Ordre
d’1 d’agost de 2001 (DOGC núm. 3450, de
10.8.2001), per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades a l’escolarització d’infants a les
llars d’infants i als centres d’educació infantil
de primer cicle de Catalunya de titularitat
privada sense finalitat de lucre, en no disposar d’autorització ni com a llar d’infants
ni com a centre d’educació infantil de primer cicle.

P. D.

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

(02.129.175)

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

RESOLUCIÓ ENS/1532/2002, de 23 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Elisava, de Barcelona.

ANNEX

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat d’arts plàstiques i
disseny de grau mitjà i superior Elisava, de
Barcelona, en petició d’autorització d’obertura d’un centre docent privat, es va instruir
l’expedient corresponent.
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’ordenació 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 artístics, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
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Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08038511.
Denominació: Centre autoritzat de grau mitjà
i superior d’arts plàstiques i disseny Elisava.
Adreça: Via Augusta, 205.
Altres adreces: Vallmajor, 11/Via Augusta,
207-209.
Titular: Institució Cultural del CIC, Fundació
privada.
NIF: G08943086.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Família de disseny gràfic:
Cicle formatiu de grau mitjà d’autoedició
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Cicle formatiu de grau superior de gràfica publicitària amb 2 grups amb capacitat
per a 60 llocs escolars; en cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars.

Full de disposicions i actes administratius

Igualment, el centre impartirà els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics que
té autoritzats segons la normativa anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
fins la seva extinció.
(02.128.122)

Tarragona, 21 de maig de 2002
(Resolució de 1.6.2001,
DOGC de 11.6.2001)

P. D.

Xavier Bagés Llasera
Delegat territorial de Tarragona
ANNEX

RESOLUCIÓ ENS/1533/2002, de 21 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Barrufet, de Calafell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat Barrufet, de Calafell,
en petició d’obertura d’un centre docent
privat d’educació infantil de llar d’infants, 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 sistema educatiu,
es va instruir el corresponent expedient.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix 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 sistema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no
universitaris; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Decret 353/
2000, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims de determinats
centres d’educació infantil,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Barrufet, de Calafell, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Calafell.
Localitat: Calafell.
Núm. de codi: 43008134.
Denominació: Barrufet.
Adreça: c. Ribera d’Ebre, 3.
Titular: Clara Rovira Corchero.
NIF: 39671674D.
Autorització d’obertura del centre docent
privat Barrufet, de Calafell, per transformació de la llar d’infants en un centre d’educació infantil de primer cicle, a partir de l’inici
del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
2 unitats del primer cicle d’educació infantil, llar d’infants, amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
(02.137.104)

RESOLUCIÓ ENS/1534/2002, de 24 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Speh-Tres Torres, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Speh-Tres Torres, de
Barcelona, en petició d’obertura dels ensenyaments de formació professional de grau
superior, es va instruir l’expedient corresponent.
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’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 ensenyaments de règim general 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 desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Speh-Tres Torres, de Barcelona, per obertura dels ensenyaments de formació professional de grau superior, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
684

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 24 de maig de 2002
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: 08041350.
Denominació: Speh-Tres Torres.
Adreça: c. Escoles Pies, 51.
Titular: Antonio Hernando Sebastian.
NIF: 17426020R.
S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior,
amb els cicles que es detallen a la composició del centre, amb efectes a partir de l’inici
del curs 1999-2000.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 50 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
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.
Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 2 unitats en la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
en la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars.
(02.129.170)

RESOLUCIÓ ENS/1529/2002, de 28 de
maig, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 173/
2002, procediment abreujat, interposat per
les confederacions sindicals de la CONC,
FETE-UGT, USTEC-STES i CGT.
En compliment del que ha ordenat el Jutjat
Contenciós Administratiu número 9 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-

Núm. 914

tratiu núm. 173/2002, procediment abreujat,
interposat per les confederacions sindicals de
la CONC, FETE-UGT, USTEC-STES i CGT;
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 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 Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 173/2002, procediment
abreujat, interposat contra la Resolució
ENS/241/2002, d’11 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits per
tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d’ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic. La vista d’aquest
procediment s’ha fixat pel dia 3 d’octubre
de 2002 a les 11.45 hores a la Sala de vistes del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
9 de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la
qual poden acudir acompanyats de les proves que els interessi proposar.
—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de maig de 2002
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(02.134.082)

DECRET 148/2002, de 28 de maig, de
modificació del Decret 266/2000, de 31 de
juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament.
El Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel
qual es regula la Inspecció d’Ensenyament,
defineix les funcions i les atribucions de la
Inspecció d’Ensenyament i estableix les línies bàsiques relatives a la seva organització, accés, formació i avaluació.
En relació amb l’organització, el Decret
estableix l’estructura de la Subdirecció
General de la Inspecció d’Ensenyament, a
la qual adscriu dos caps d’inspecció, un de
planificació i coordinació, i un de seguiment
i avaluació, com també dos caps d’inspecció adjunts, amb nomenament de caràcter
temporal.
Pel que fa a l’estructura de la Inspecció
d’Ensenyament a les delegacions territorials, la direcció i organització de la Inspecció Territorial s’atribueix a l’inspector en cap,
a l’inspector en cap adjunt i als inspectors
coordinadors territorials, mitjançant nomenaments també de caràcter temporal.
Transcorregut un temps des de l’aplicació del Decret i atès el caràcter docent dels

cossos que tenen atribuïdes les funcions
d’inspecció, es considera que cal aclarir la
configuració dels càrrecs creats pel Decret,
en el sentit que el nomenament per a exercir-los comporta, únicament, l’exercici temporal de les funcions corresponents, que
s’han d’exercir a la seu central del Departament d’Ensenyament o a les de les corresponents delegacions territorials, segons
correspongui.
D’altra banda, el Decret estableix que els
inspectors en cap adjunts i els inspectors coordinadors territorials són nomenats entre
funcionaris en actiu de la Inspecció territorial, condició que no es va precisar respecte
dels inspectors en cap. Per tal de mantenir
l’homogeneïtat i la uniformitat en relació amb
els criteris per al nomenament dels càrrecs
de comandament i de direcció de la Inspecció Territorial, es considera convenient modificar l’article 7.2 del Decret per tal que els
inspectors en cap territorials siguin també
nomenats entre funcionaris en actiu de la
Inspecció Territorial del cos d’inspectors
d’educació i del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa.
Per tot això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del
personal al servei de las administracions
públiques, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb
la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 4 del
Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual
es regula la Inspecció d’Ensenyament, amb
la redacció següent:
“Atenent els criteris territorials, els inspectors i inspectores d’educació estan destinats a llocs de treball de caràcter docent
de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.”
Article 2
S’afegeix un apartat 9 a l’article 6 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es
regula la Inspecció d’Ensenyament, amb la
redacció següent: “6.9 Els nomenaments de
cap d’inspecció de planificació i coordinació, de cap d’inspecció de seguiment i avaluació i de caps d’inspecció adjunts comporten l’exercici temporal de les funcions
corresponents, les quals s’exerciran a la
Subdirecció General de la Inspecció d’Ensenyament, amb independència de la delegació territorial on estiguin destinats.”
Article 3
Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 del
Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual
es regula la Inspecció d’Ensenyament, que
queda redactat de la següent manera:
“7.2 Els inspectors en cap territorials
són nomenats pel conseller o la consellera
d’Ensenyament, amb els informes previs del
delegat territorial i del subdirector general
de la Inspecció, per períodes de cinc anys
renovables, pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, entre funcionaris en actiu de la Inspecció territorial,
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del cos d’inspectors d’Educació i del cos
d’inspectors al servei de l’Administració
educativa, amb un mínim de quatre anys
d’experiència en l’exercici de la funció inspectora.”
Article 4
S’afegeix un apartat 9 a l’article 7 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es
regula la Inspecció d’Ensenyament, amb la
redacció següent: “7.9 Els nomenaments
d’inspector en cap, d’inspector en cap
adjunt i de coordinadors territorials comporten l’exercici temporal de les funcions corresponents, les quals s’exerciran a la delegació territorial on estan destinats.”
Article 5
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 5 a
l’article 8 del Decret 266/2000, de 31 de
juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament, amb el següent redactat:
“Els nomenaments dels coordinadors
d’àrea suposen l’exercici temporal de les
funcions corresponents, les quals, des de
la delegació territorial on estiguin destinats,
s’exerciran en l’àmbit de Catalunya.”
Article 6
Es modifica la disposició transitòria 2 del
Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual
es regula la Inspecció d’Ensenyament, que
queda redactat de la manera següent:
“—2 Els inspectors i les inspectores que
exerceixen els càrrecs de comandament i
de coordinació de la Inspecció d’Ensenyament, els continuaran exercint mentre no es
procedeixi als nomenaments corresponents
d’acord amb les previsions d’aquest Decret.”
Article 7
S’afegeix una disposició addicional al Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es
regula la Inspecció d’Ensenyament, amb la
redacció següent:
“Els funcionaris nomenats per exercir les
funcions de cap d’Inspecció i cap d’Inspecció adjunts de la Subdirecció General de la
Inspecció d’Ensenyament i per exercir les
funcions d’inspectors en cap i d’inspectors
en cap adjunts de les inspeccions territorials, que pertanyen al cos d’inspectors
d’educació i al cos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa, i que ocupen llocs
de treball de caràcter docent, percebran,
mentre duri aquest nomenament, el complement específic docent que preveu l’Acord del
Govern de la Generalitat de 24 de desembre de 2001 i, si s’escau, les seves modificacions”.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
del dia que es publiqui al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de maig de 2002
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(02.141.095)
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RESOLUCIÓ ENS/1590/2002, de 27 de
maig, per la qual s’estableix la pròrroga de
l’experimentació en determinats centres
docents dels ensenyaments substitutoris de
la prova d’accés als cicles formatius de formació professional específica de grau superior.
Per la Resolució de 27 de juliol de 2000
(DOGC núm. 3214, de 29.8.2000), el Departament d’Ensenyament va establir l’experimentació en determinats centres docents dels ensenyaments substitutoris de
la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior, en algunes famílies professionals, per al curs 2000-2001, amb la
finalitat de poder establir, un cop avançada l’experimentació, quins han de ser els
seus continguts, la seva organització en
els centres docents i les metodologies més
adequades.
Per la Resolució de 23 de maig de 2001
(DOGC núm. 3405, de 8.6.2001), el Departament d’Ensenyament va establir la
pròrroga de l’experimentació en determinats centres docents dels ensenyaments
substitutoris de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior, en algunes
famílies professionals, per al curs 20012002, amb la finalitat d’estendre aquests
ensenyaments substitutoris en més centres que imparteixen cicles formatius de
famílies professionals amb implantació significativa, i d’avaluar la formació rebuda
pels alumnes que han seguit aquests ensenyaments experimentals durant el curs
2000-2001 en incorporar-se als cicles de
grau superior.
Per tal de continuar amb aquesta experimentació és necessari, d’una banda, estendre aquests ensenyaments substitutoris
de la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional específica de grau
superior al conjunt de cicles formatius de
les diferents famílies professionals i, d’altra
banda, estendre l’avaluació de la formació
re b u d a p e l s a l u m n e s q u e h a n s e g u i t
aquests ensenyaments experimentals durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002 en
incorporar-se al primer i al segon curs dels
cicles de grau superior.
Amb aquesta finalitat, a proposta de la
Direcció General de Formació Professional,
Resolc:
—1 Prorrogar la impartició, amb caràcter experimental i per al curs 2002-2003,
dels ensenyaments substitutoris de la prova d’accés que preveu l’article 32.3 de la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, en els
centres que es determinen a l’annex 1
d’aquesta Resolució, per al grup d’itinerari
que s’hi especifica. Els centres impartiran
els ensenyaments substitutoris (matèries
comunes, d’especialitat i específiques) que
corresponen a les famílies professionals del
grup d’itinerari assignat, d’acord amb l’annex 2, i d’aquelles que tinguin alumnes
matriculats.
Per a cada grup d’itinerari es determina,
així mateix, el nombre màxim de persones
que, si reuneixen els requisits exigibles,
podran seguir aquests ensenyaments.

—2 Els ensenyaments substitutoris s’organitzen en un conjunt de matèries, constituïdes per un nombre determinat de crèdits de 35 hores de durada, que es classifiquen en tres grups diferents:
a) Matèries comunes a totes les diferents
famílies professionals.
b) Matèries d’especialitat que són comunes a un grup de famílies professionals.
c) Matèries específiques per a cada família professional.
En l’annex 2 d’aquesta Resolució, s’estableixen, per grups d’itineraris, les matèries que conformen la formació necessària
per accedir als corresponents cicles formatius de formació professional específica de
grau superior de cada família professional,
així com també la seva durada.
L’alumnat cursarà les matèries comunes,
les matèries d’especialitat del grup d’itinerari i les matèries específiques de la família
professional de destinació triada.
Els currículums amb la durada, els objectius terminals i els continguts de cada matèria s’estableixen a l’annex 3 d’aquesta
Resolució.
Aquests continguts seran desenvolupats
pels centres docents, amb l’assessorament
de la Inspecció d’Ensenyament i els diferents
serveis de les direccions generals competents per raó de la matèria.
—3 Podran cursar els ensenyaments
substitutoris les persones que reuneixin els
requisits següents:
a) Haver complert 18 anys o complir-los
durant l’any 2003.
b) Estar en possessió del títol de tècnic
de grau mitjà de formació professional específica d’un cicle d’una determinada família professional.
—4 Els centres que imparteixen els ensenyaments substitutoris obriran matrícula per
a totes les famílies professionals de destinació del grup d’itinerari que tinguin assignat.
L’alumnat podrà matricular-se a qualsevol família professional del grup d’itinerari de
l’annex 2 al qual correspon la família professional del cicle formatiu de grau mitjà que
hagi cursat prèviament.
En cas que hi hagi més aspirants que llocs
per seguir els ensenyaments substitutoris,
el nombre d’alumnes que es matricularan
per a cadascuna de les famílies professionals de l’itinerari assignat al centre es determinarà repartint les places assignades al
centre en proporció a les sol·licituds presentades per a cada família de destinació.
Tindran prioritat els que acreditin millor
qualificació final en el cicle formatiu de grau
mitjà de formació professional específica
cursat. La baremació es farà, de manera independent, per a cada família professional.
En cas d’empat, els aspirants s’ordenaran d’acord amb el resultat del sorteig que
preveu l’article 7 de la Resolució ENS/524/
2002, d’11 de març, publicat per Resolució
ENS/1032/2002, de 22 d’abril (DOGC núm.
3624, de 26.4.2002).
—5 Les diferents matèries seran impartides pel professorat l’especialitat o titulació
del qual estigui en concordança amb el seu
contingut. Correspon a la persona responsable de la direcció del centre determinar el
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professorat que impartirà les diferents matèries.
—6 Els ensenyaments substitutoris s’impartiran sempre que el nombre d’inscrits que
formalitzin la matrícula sigui igual o superior
a 20 alumnes. El nombre màxim d’alumnes
per grup serà de 35.
—7 L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica i registre trimestral.
Les matèries d’aquests ensenyaments
substitutoris de la prova d’accés es qualificaran trimestralment, i també en finalitzar el
curs, amb nota numèrica de l’1 al 10, complementada amb observacions del professor/a sobre el progrés i l’actitud general de
l’alumne/a.
Per superar els ensenyaments substitutoris s’hauran de superar les matèries que
comprenen aquests ensenyaments amb
qualificació de 5 o més. En aquest cas, la
qualificació final serà la d’apte, acompanyada d’una qualificació complementària, que
serà la mitjana, ponderada en funció del
nombre de crèdits, de les qualificacions finals de les matèries que comprenen els ensenyaments. En cas contrari, serà de no
apte.
No obstant això, la junta d’avaluació del
curs podrà donar per superats aquests ensenyaments a l’avaluació final, amb qualificació de 5, tot i tenir fins a dues matèries
suspeses, aplicant els criteris establerts prèviament a l’avaluació.
Per tal de fer el seguiment individualitzat de l’alumnat, orientar-lo professionalment, aconseguir la integració del grup,
desenvolupar tècniques d’estudi i reforçar,
si fos el cas, els continguts d’alguna de
les matèries, el centre organitzarà un crèdit d’orientació i reforç, incorporat a l’horari del grup, durant el qual es realitzaran
activitats amb l’alumnat per grups i atencions individualitzades.
—8 La superació dels ensenyaments
substitutoris acreditarà a l’alumnat per accedir als cicles formatius de grau superior
de les famílies professionals que tenen les
mateixes matèries específiques dins del grup
d’itinerari cursat. L’acreditació s’expedirà
d’acord amb el model que consta a l’annex
4 d’aquesta Resolució.
Els alumnes que no hagin superat els ensenyaments substitutoris podran matricularse de nou, només una vegada, i cursaran
totes i cadascuna de les matèries que en
formen part.
—9 L’assistència a classe i el seguiment
de les activitats de totes les matèries del
curs per part de l’alumnat són obligatoris.
—10 El procediment i calendari a seguir
en l’admissió d’alumnes és el següent:
a) Inscripció: per al curs 2002-2003 els
alumnes interessats es podran preinscriure
els dies 26, 27 i 28 de juny de 2002 als
centres autoritzats que consten a l’annex 1
d’aquesta Resolució.
b) Llistes provisional i definitiva: el dia 2
de juliol de 2002 els centres publicaran la
llista provisional d’alumnes admesos i exclosos. A partir de la publicació de la llista,
obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions davant el director del
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centre. Un cop resoltes les reclamacions, el
9 de juliol de 2002 es publicarà la llista
definitiva.
c) Matriculació: la publicació de la llista
definitiva obrirà el període de matriculació,
que finalitzarà el 12 de juliol de 2002.
—11 Les disposicions contingudes en el
Reglament de règim intern del centre, seran d’aplicació a l’alumnat que es matriculi
als ensenyaments substitutoris.
—12 Per als alumnes dels cicles formatius
de formació professional de grau mitjà que,
en el curs 2001-2002 completin durant els
mesos de l’estiu el crèdit de formació en
centres de treball, i vulguin matricular-se per
cursar els ensenyaments substitutoris de la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior, els centres docents autoritzats per
impartir aquests ensenyaments, i que tin-

guin llocs vacants, obriran un període extraordinari de matriculació, durant la setmana anterior a l’inici del curs 2002-2003.
Aquests alumnes formalitzaran la preinscripció en el període ordinari i hauran de presentar un certificat del centre docent conforme finalitzaran el crèdit de formació en
centres de treball en el període citat.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, 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 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 29
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 27 de maig de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

ANNEX 2

Centres, grup d’itinerari i places

Grups d’itinerari, matèries i durades
Àrea comuna

G=grup d’itinerari; P=places.
Centre

Municipi

G

P

Delegació Territorial del Baix Llobregat-Anoia
IES Esteve Terrades .......................................... Cornellà
de Llobregat 3

35

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
IES Mare de Déu de la Mercè ......................... Barcelona
Escoles Professionals Salesianes de Sarrià .... Barcelona
Monlau ............................................................... Barcelona
Escola Tècnica Professional del Clot .............. Barcelona
IES Guineueta .................................................... Barcelona
Institució Cultural del CIC ................................. Barcelona
IES Escola del Treball ....................................... Barcelona

1
1
1
1
2
2
3

35
70
35
35
35
35
35

1

35

1
1

35
35

1
2
3
3
3

35
35
35
35
35

Delegació Territorial de Barcelona II (comarques)
IES de Mollet del Vallès .................................... Mollet
del Vallès
IES Llobregat ..................................................... L’Hospitalet
de Llobregat
IES Pompeu Fabra ............................................ Badalona
Xaloc .................................................................. L’Hospitalet
de Llobregat
Freta ................................................................... Calella
IES Lacetània .................................................... Manresa
Escola Pia .......................................................... Mataró
Cultural .............................................................. Badalona

Ensenyaments a cursar per a l’accés a totes les famílies professionals.
Matèries

Delegació Territorial de Girona
IES La Garrotxa ................................................. Olot
IES Montilivi ....................................................... Girona
IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant Narcís .. Girona
IES Baix Empordà ............................................. Palafrugell
IES Josep Brugulat ........................................... Banyoles

1
3
3
3
1

35
35
35
35
35

Delegació Territorial de Lleida
IES Caparrella .................................................... Lleida

1

35

Delegació Territorial de Tarragona
IES Pere Martell ................................................ Tarragona
IES Vidal i Barraquer ........................................ Tarragona

1
3

35
35

Delegació Territorial del Vallès Occidental
IES Escola Industrial ......................................... Sabadell
IES Castellarnau ................................................ Sabadell

1
2

35
35

Delegació Territorial de Terres de l’Ebre
IES Montsià ....................................................... Amposta
IES de l’Ebre ..................................................... Tortosa

1
3

35
35

Crèdits

Comunicació i expressió oral i escrita en català i castellà ........... 6
Comunicació i expressió en llengua estrangera, anglès ............... 4
Món contemporani ........................................................................... 3
Orientació i reforç ............................................................................ 1
GRUP D’ITINERARI 1

Ensenyaments a cursar per a l’accés a les famílies professionals:
edificació i obra civil, fabricació mecànica, fusta i moble, arts gràfiques, tèxtil, confecció i pell, manteniment i serveis a la producció,
manteniment de vehicles autopropulsats, electricitat i electrònica,
comunicació, imatge i so i activitats maritimopesqueres.
Àrea d’especialitat
Matèries

Crèdits

Fonaments dels processos tecnològics ......................................... 3
Física i química aplicades a la tecnologia ...................................... 3
Càlcul i funcions matemàtiques ...................................................... 4
Eines informàtiques .......................................................................... 2
Àrea específica
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Família professional

Matèries

Edificació i obra civil

Mecànica aplicada
Representació gràfica

Crèdits
2
2

Fabricació mecànica

Mecànica aplicada
Representació gràfica

2
2

Fusta i moble

Mecànica aplicada
Representació gràfica

2
2

Arts gràfiques

Representació gràfica
Disseny i imatge

2
2

Tèxtil, confecció i pell

Representació gràfica
Disseny i imatge

2
2

Manteniment i serveis
a la producció

Representació gràfica
Electrotècnia aplicada (1)

2
2

Manteniment de vehicles
autopropulsats

Mecànica aplicada
Electrotècnia aplicada (1)

2
2

Electricitat i electrònica

Representació gràfica
Electrotècnia aplicada (1)

2
2

Full de disposicions i actes administratius

Família professional

Matèries

Família professional

Matèries

Comunicació, imatge i so

Electrotècnia aplicada (1)
Disseny i imatge

Crèdits
2
2

Indústries alimentàries

Fonaments dels processos
tecnològics

3

Activitats maritimopesqueres Representació gràfica
Electrotècnia aplicada (1)

2
2

Vidre i ceràmica

Fonaments dels processos
tecnològics

3

(1) Matèria exempta per a l’alumnat procedent del CFGM d’equips
i instal·lacions electrotècniques i dels CFGM de la família de manteniment i serveis a la producció.

GRUP D’ITINERARI 3

Ensenyaments a cursar per a l’accés a les famílies professionals:
administració, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica
i serveis socioculturals i a la comunitat.

GRUP D’ITINERARI 2

Àrea d’especialitat

Ensenyaments a cursar per a l’accés a les famílies professionals:
química, activitats agràries, sanitat, imatge personal, activitats físiques i esportives, indústries alimentaries i vidre i ceràmica.

Matèries

Crèdits

Càlcul i funcions matemàtiques aplicats a les ciències socials ... 5
Elements d’economia i organització d’empresa ............................ 4
Fonaments de geografia social i econòmica ................................. 2
Eines informàtiques (1) .................................................................... 2

Àrea d’especialitat
Matèries

Crèdits

Crèdits

Fonaments de biologia .................................................................... 3
Càlcul i funcions matemàtiques ...................................................... 4
Física i química aplicades a les ciències de la naturalesa ............ 4
Eines informàtiques .......................................................................... 2

(1) Matèria exempta per a l’alumnat procedent dels CFGM de
gestió administrativa i de comerç.

Àrea específica

Família professional

Matèries

Administració

Fonaments del sistema
econòmic

3

Comerç i màrqueting

Fonaments del sistema
econòmic

3

Hoteleria i turisme

Segona llengua estrangera,
francès

3

Informàtica

Física i química aplicades a la
tecnologia

3

Família professional

Matèries

Química

Fonaments dels processos
tecnològics

3

Activitats agràries

Fonaments dels processos
tecnològics

3

Sanitat

Medi ambient

3

Imatge personal

Disseny i imatge

2

Activitats físiques
i esportives

Fonaments de l’activitat
física i esportiva

3

ANNEX 3
Currículum
CÀLCUL I FUNCIONS MATEMÀTIQUES

Durada: 4 crèdits.
Objectius terminals
1. Diferenciar els tipus de nombres a
partir del seu reconeixement.
2. Indicar errors de càlcul a partir del concepte d’error.
3. Reconèixer les diferents expressions
polinòmiques.
4. Realitzar operacions de suma, resta,
producte i divisió amb polinomis amb l’aplicació dels mètodes de Ruffini i del teorema
del residu.
5. Identificar equacions de 1r i 2n grau i
sistemes d’equacions de 2 i 3 incògnites.
6. Resoldre equacions de 1r i 2n grau i
sistemes d’equacions de 2 i 3 incògnites.
7. Interpretar les solucions d’un sistema
d’equacions.
8. Determinar la mesura d’angles en
graus i radians i les equivalències.
9. Resoldre problemes pràctics a partir
del plantejament i l’aplicació adequats de la
trigonometria.
10. Aplicar els nombres complexos com
a solucions d’equacions quadràtiques.
11. Fer càlculs amb nombres complexos,
de manera correcta, en forma polar i binòmica.
12. Calcular les components d’un vector
a partir de dos punts i del seu mòdul i argument.
13. Fer operacions entre vectors de manera gràfica i analítica.

Àrea específica

Crèdits

Serveis socioculturals
i a la comunitat

14. Determinar l’equació d’una recta a
partir de les condicions geomètriques que
la determinen i a l’inrevés.
15. Interpretar la posició relativa de dues
rectes del pla.
16. Dibuixar angles, vectors, nombres
complexos i rectes sobre un sistema de
referència cartesià.
17. Interpretar el concepte de funció i les
formes d’expressió: taula de valors, equació i gràfica.
18. Interpretar gràficament les funcions
polinòmiques, racionals i trigonomètriques,
a partir del seu reconeixement.
19. Relacionar les funcions amb aplicacions tecnològiques i científiques.
20. Representar gràficament funcions en
els eixos coordenats.
21. Calcular l’equació polinòmica a partir dels elements que la determinen.
22. Resoldre problemes pràctics a partir
del plantejament i l’aplicació adequats de
funcions.
23. Interpretar el concepte de derivada.
24. Calcular funcions derivades a partir
de l’aplicació de la regla de la cadena.
25. Calcular l’equació de la recta tangent
a la corba en un punt a partir de l’aplicació
de derivades.
26. Relacionar el signe de la derivada en
un punt, el creixement i decreixement i l’existència d’extrem relatiu de la funció en aquest
punt.
27. Generar el gràfic d’una funció a partir
de l’aplicació de la derivada i de l’estudi analític del domini, la continuïtat, les asímptotes,
els talls amb els eixos, els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.
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Crèdits

Fonaments del sistema econòmic 3
28. Resoldre situacions pràctiques d’optimització a partir de la matematització.
29. Interpretar distribucions estadístiques
a partir de l’anàlisi de les dades, dels diagrames de barres múltiples o d’altres gràfics de visualització dels perfils.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. El conjunts numèrics.
Els conjunt de N, Z i Q.
Els nombres irracionals.
El conjunt de nombres reals. Aproximació de nombres irracionals per un racional:
truncament i arrodoniment. Error.
Ordenació dels nombres reals. Intervals.
Potències i arrels. Notació científica.
2. Polinomis.
Expressions polinòmiques amb una indeterminada.
Operacions amb polinomis. Ruffini.
Valor numèric i teorema del residu.
Arrels i factorització d’un polinomi.
3. Equacions.
Concepte d’equació de primer grau amb
una incògnita.
Concepte d’equació de segon grau amb
una incògnita.
Classificació de les equacions segons les
seves solucions.
Concepte de sistema d’equacions amb
dues o tres incògnites.
Classificació dels sistemes segons les
seves solucions.
4. Trigonometria.
Mesures d’angles.
Raons trigonomètriques d’un angle agut.
Raons trigonomètriques d’angles.
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Resolució de triangles.
5. Nombres complexos.
Definició i aplicacions dels nombres complexos.
Tipus de notació dels nombres complexos.
Operacions amb nombres complexos.
6. Vectors al pla.
El pla com a conjunt de punts. Sistemes
de referència i coordenades dels punts del
pla.
Mòdul, direcció i sentit d’un vector.
Components d’un vector al pla.
Operacions amb vectors.
Angle entre vectors. Paral·lelisme i perpendicularitat.
La recta al pla.
Concepte de recta.
Equacions de la recta.
Posició relativa de rectes.
7. Funcions.
Concepte de funció.
Imatge. Antiimatge.
Funcions lineals: proporcional/afí/constant.
Funció quadràtica. Paràbola.
Funcions algèbriques, polinòmiques, racionals i irracionals.
Funció trigonomètrica.
Funció logarítmica.
Funció exponencial.
Domini i recorregut.
Límits puntuals. Límits laterals.
Límits cap a infinit.
8. Derivades.
Creixement i decreixement.
Màxims i mínims.
9. Estadística descriptiva unidimensional.
Distribucions, taules i gràfics.
Paràmetres de dispersió, centralització i
posició.
Continguts de procediments
1. Identificació i classificació de nombres
i conjunts numèrics.
2. Aproximació de nombres reals per arrodoniment i truncament.
3. Determinació de errors, de nombres
complexos, d’angles, de condicions de
paral·lelisme i perpendicularitat de vectors
i d’equacions i posicions relatives de rectes.
4. Càlcul d’intervals i entorns, d’arrels,
potències i expressions polinòmiques, de raons trigonomètriques d’angles, de nombres
complexos en forma binòmica i polar, de les
components, el mòdul i l’argument d’un vector, del domini de funcions, de derivades de
funcions elementals i de les asímptotes, els
talls amb els eixos, els màxims i els mínims
d’una funció.
5. Reconeixement d’expressions polinòmiques.
6. Interpretació gràfica d’equacions, sistemes d’equacions de 2 i 3 incògnites i les
seves solucions.
7. Resolució d’equacions de 1er i 2on
grau, de sistemes d’equacions de 2 i tres
incògnites i de triangles rectangles.
8. Expressió d’angles en graus i radians.
9. Representació de nombres complexos en forma binòmica i polar i de vectors
i rectes al pla.
10. Càlcul operatiu gràfic i analític de vectors.

11. Interpretació i representació gràfica
de funcions.
12. Reconeixement dels valors d’existència de funcions.
13. Obtenció dels elements que determinen una funció.
14. Estudi de la continuïtat en un punt.
15. Identificació i càlcul dels trets més importants d’una funció i esquematització de
la representació gràfica.
16. Reconeixement del creixement i decreixement d’una funció en un interval.
17. Identificació del signe de la derivada
primera, la monotonia, els intervals de creixement i decreixement i els màxims i mínims
d’una funció.
18. Càlcul de dades i paràmetres estadístiques.
19. Obtenció de gràfics amb mitjans informàtics.
20. Interpretació de dades, paràmetres,
distribucions i gràfics estadístics.
Continguts d’actituds
1. Seqüenciació i ordenació de les tasques en la resolució de problemes.
2. Interès per l’ús de la notació matemàtica per a la resolució de problemes, per
ampliar els coneixements en l’àmbit de la
geometria i per l’ús ampli i correcte de la
calculadora.
3. Transferència dels coneixements matemàtics a la resolució de problemes a d’altres disciplines.
4. Compliment de les normes de precisió en la representació gràfica.
5. Cura en els aspectes formals de representació i interpretació de gràfics.
6. Valoració de l’aproximació com a
model del càlcul intuïtiu.
7. Valoració de la relació entre continguts
matemàtics.
8. Motivació per representar la realitat a
través de models matemàtics.
9. Revisió sistemàtica dels procediments
emprats.
10. Correcció sistemàtica en la resolució
de les activitats.
11. Respecte per les diferents aportacions en la resolució de problemes plantejats.
12. Compliment de normes de precisió i
sistemàtica dels treballs estadístics.
CÀLCUL I FUNCIONS MATEMÀTIQUES
APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

Durada: 5 crèdits.
Objectius terminals
1. Relacionar expressions decimals infinites no periòdiques amb els nombres irracionals.
2. Identificar els símbols dels nombres irracionals més usuals i la seva aproximació
decimal.
3. Representar sobre la recta graduada
conjunts de nombres reals, a partir de l’ordenació prèvia dels conjunts.
4. Fer càlculs amb una indeterminada a
partir de l’aplicació de procediments operatoris amb radicals senzills.
5. Seguir processos de càlcul i notació
científica amb la utilització de la calculadora.
6. Reconèixer les diferents expressions
polinòmiques.
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7. Realitzar operacions de suma, resta,
producte i divisió amb polinomis amb l’aplicació dels mètodes de Ruffini i del teorema
del residu.
8. Aplicar el concepte d’equació amb una
incògnita en equacions de 1r grau, 2n grau
i irracionals.
9. Resoldre equacions polinòmiques amb
alguna arrel entera.
10. Identificar les equacions exponencials i la utilització del logaritme per la solució
de ax=b.
11. Resoldre sistemes d’equacions de 1r
i 2n grau amb dues incògnites a partir dels
mètodes usuals de resolució de sistemes
d’equacions.
12. Resoldre inequacions lineals amb
dues incògnites a partir de mètodes de
resolució establerts.
13. Interpretar el significat i el conjunt de
solucions d’inequacions lineals amb dues incògnites.
14. Interpretar el significat d’un sistema
d’”n” inequacions lineals amb dues incògnites.
15. Trobar la solució d’un sistema d’“n”
inequacions lineals amb dues incògnites a
partir de mètodes analítics i, si és el cas,
gràfics.
16. Resoldre gràficament sistemes d’inequacions lineals amb dues incògnites
generats en problemes de programació lineal a partir de la selecció i la formulació
correcta en termes algebraics del conjunt
de restriccions que apareixen.
17. Expressar algebraicament la funció
objectiu a partir de la seva identificació.
18. Interpretar el significat dels valors que
fan màxima o mínima la funció objectiu.
19. Analitzar l’existència de solucions en
un problema de programació lineal.
20. Trobar les solucions en un problema
de programació lineal, segons les diferents
rectes de nivell corresponents a la funció objectiva a partir del càlcul del valor numèric
sobre els vèrtexs.
21. Reconèixer les característiques que
identifiquen les progressions aritmètiques i
geomètriques.
22. Determinar el terme general de les
progressions, la diferència de les aritmètiques i la raó de les geomètriques.
23. Calcular la suma dels “n” termes de
les progressions aritmètiques i geomètriques.
24. Interpretar el concepte de funció real.
25. Identificar el domini, el recorregut, la
fórmula, la taula i la gràfica d’una funció.
26. Relacionar les funcions amb aplicacions tecnològiques i científiques.
27. Diferenciar els processos d’interès
simple i d’interès compost.
28. Calcular el capital final, capital inicial, taxa d’interès i el temps en processos
d’interès simple i compost.
29. Calcular la taxa anual equivalent en
un procés d’interès compost.
30. Calcular l’anualitat de capitalització,
el capital final i la taxa d’interès en un procés de capitalització.
31. Calcular l’anualitat d’amortització, la
quota d’amortització, la quota d’interès, la
taxa d’interès i el temps en un procés
d’amortització.
32. Interpretar distribucions bivariants a
partir de l’anàlisi dels diagrames de barres
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múltiples o d’altres gràfics de visualització
dels perfils.
33. Analitzar de manera intuïtiva la recta
d’ajust a partir de la representació gràfica
del núvol de punts i del càlcul dels coeficients de la recta de regressió.
34. Predir els valors d’una variable segons els valors coneguts d’una altra, a partir
de la recta de regressió.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. Els nombres.
Evolució històrica.
Sistemes de notació.
Nombres negatius, nombre zero i nombres irracionals.
Nombres reals. Operacions i propietats.
2. Polinomis.
Polinomi d’una indeterminada.
Valor numèric.
Operacions.
Algoritme de Ruffini.
Teorema del residu.
El càlcul d’arrels i la factorització.
3. Equacions.
Amb una incògnita.
De 1r grau, de 2n grau i irracionals.
Polinòmiques amb alguna arrel entera.
Exponencials.
4. Sistemes d’equacions.
Sistemes de 1r i 2n grau amb dues incògnites.
Sistemes lineals amb 3 incògnites.
5. Inequacions lineals.
Amb dues incògnites. Semipla solució.
Sistema d’inequacions lineals amb dues
incògnites. Regió solució del sistema.
Regió factible d’un conjunt de restriccions lineals amb dues variables.
Funció objectiva d’un problema de programació lineal amb dues variables.
Solució d’un problema de programació lineal amb dues variables.
Solució d’un problema de programació lineal amb dues variables. Localització de les
solucions.
6. Progressions.
Aritmètiques.
Geomètriques. Terme general, diferència,
raó i suma.
7. Funció real.
Estudi d’una funció. Domini. Recorregut.
Fórmula. Taula i gràfica.
Funció polinòmica.
Funció racional.
Funcions exponencials.
Funcions logarítmiques.
Funcions definides a trossos.
8. El càlcul financer.
Interès simple i compost.
Capital inicial i capital final. Taxa d’interès. Temps d’un procés.
Taxa d’interès anual equivalent. TAE.
Procés de capitalització. Anualitats de capitalització i projectes d’estalvi i plans de
pensió.
Procés d’amortització. Anualitats d’amortització. Hipoteques.
9. Estadística descriptiva bidimensional.
Distribucions marginals.
La regressió lineal.
Núvol de punts, recta de regressió i
coeficient de correlació.

Variables aleatòries. Distribució normal i
binomial.
Continguts de procediments
1. Utilització de nombres reals en diferents contextos.
2. Càlcul d’expressions amb radicals i potències d’exponent racional, del terme general, de la suma d’“n” termes, del nombre
de termes, de la diferència i de la raó de
progressions i del domini, el recorregut i la
fórmula de funcions
3. Racionalització de denominadors.
4. Plantejament d’expressions numèriques en la resolució de problemes.
5. Suma, resta, producte i divisió i factorització de polinomis.
6. Resolució d’equacions lineals amb solucions enteres, d’equacions amb una incògnita, d’equacions de 1r i 2n grau,
d’equacions polinòmiques i irracionals, de
sistemes d’equacions de 1r i 2n grau amb
dues incògnites i de problemes tipus de
funcions
7. Resolució gràfica d’inequacions lineals amb dues incògnites i d’un sistema d’”n”
inequacions lineals amb dues incògnites.
8. Plantejament de les restriccions i de
la funció objectiva
9. Discussió de les possibles solucions
en problemes de programació lineal.
10. Obtenció i interpretació de les solucions.
11. Representació gràfica de funcions.
12. Anàlisi i aplicacions de funcions.
13. Càlcul del capital final, capital inicial,
taxa d’interès, temps, taxa anual equivalent
i anualitats de capitalització i d’amortització
en processos d’interès simple i compost, de
capitalització i d’amortització.
14. Representació i anàlisi de núvols de
punts i rectes de regressió.
15. Càlcul de la covariança i el coeficient
de correlació.
Continguts d’actituds
1. Interès per la utilització del llenguatge
numèric.
2. Confiança en si mateix per a la realització dels càlculs i en l’assoliment dels
continguts.
3. Millora dels procediments de resolució i càlcul i de la utilització de la calculadora.
4. Rigor i precisió en els càlculs i en les
representacions gràfiques.
5. Correcció sistemàtica dels errors en els
càlculs.
6. Seqüència i ordenació de les accions
en la resolució d’equacions, en els càlculs
i en la realització de treballs.
7. Compliment de les normes i mètodes
per a la resolució d’exercicis.
8. Valoració de la importància de la programació lineal en el món contemporani i
de les progressions aritmètiques i geomètriques en el actual sistema econòmic i financer
9. Valoració positiva i crítica de la discussió, obtenció i interpretació de les possibles
solucions dels problemes.
10. Constància i esforç en els processos
d’inducció i d’abstracció.
11. Valoració crítica dels diferents tipus
d’operacions i ofertes financeres del mercat.
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12. Interès per les possibilitats que ofereixen les calculadores i ordinadors per l’estudi i representació de determinades situacions de la matemàtica financera.
13. Compliment de normes de precisió i
sistemàtica dels treballs estadístics.
COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ EN LLENGUA
ESTRANGERA, ANGLÈS

Durada: 4 crèdits.
Objectius terminals
1. Aplicar els temps verbals: simple present, present progressive, simple past, past
progressive, future i modal verbs, de manera adequada.
2. Aplicar l’ordre lògic de l’anglès en la
construcció d’oracions.
3. Aplicar adjectius i pronoms possessius
en la construcció d’oracions.
4. Obtenir informació general i específica d’un text escrit i oral amb l’aplicació
d’eines d’estudi i consulta.
5. Accedir a coneixements tècnics i científics a partir de l’aplicació de l’anglès com
a mitjà de comunicació.
6. Identificar les idees principals d’un text
en anglès, a partir d’exposicions orals i
escrites sobre temàtiques diverses d’interès general i de divulgació.
7. Desenvolupar les idees principals d’exposicions orals i escrites en anglès sobre
temàtiques diverses d’interès general i de
divulgació.
8. Identificar el contingut essencial de
texts orals i escrits.
9. Interpretar anglicismes o temes de textos o eines utilitzades a la terminologia tecnològica.
10. Redactar cartes i escrits diversos en
anglès a partir de models establerts.
11. Seguir el fil narratiu de textos orals a
partir de missatges dels mitjans de comunicació.
12. Realitzar exposicions orals breus,
amb expressions intel·ligibles, a partir de
temes preparats prèviament.
13. Resoldre problemes de comprensió i
d’expressió a partir de la utilització de consultes i l’aplicació d’estratègies i recursos
adequats.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. El present simple.
L’ús del present simple per narrar fets habituals a la vida de les persones, referits a
activitats diàries com “get up, have breakfast, have a shower, come back home”.
El present simple referit a expressions de
freqüència.
L’ús del present continuous expressant el
contrast entre accions habituals i les que es
fan d’una forma transitòria.
El present continuous referit a futurs
plans, seguit d’expressions de futur (tomorrow, next, summer, etc.).
2. El simple past.
L’ús i l’estructura del simple past.
3. Verbs irregulars més importants.
4. Temps verbals.
The future.
Past progressive.
Present perfect.
Modals.
5. Comparatius i superlatius.
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6. Estructures.
Per demanar permís i perdó.
Per comparar els pros i contres d’una situació.
Per donar explicacions i demanar disculpes.
7. Vocabulari.
Relatiu a temes generals.
Tecnològic relatiu a la especialitat.
“Tourist information”.
“Tourist shopping”.
“At the hotel”.
8. “Phrasal verbs” més importants.
9. Veu passiva.
Continguts de procediments
1. Utilització de les estructures gramaticals en relació amb el context dels continguts que cal comunicar.
2. Interpretació del vocabulari en diferents camps temàtics.
3. Lectures intensives i extensives de
texts escrits.
4. Audicions de cassettes i cançons.
5. Comunicació oral i escrita.
6. Conversació sobre activitats diverses.
7. Comprensió essencial de texts.
8. Aplicació del vocabulari adequat al
camp temàtic.
9. Compleció d’exercicis.
10. Redacció de cartes, invitacions, fax,
sol·licituds, reclamacions...
11. Exercicis de memòria comprensiva.
Continguts d’actituds
1. Confiança en la capacitat pròpia per
aprendre l’anglès.
2. Interès per comunicar-se i expressarse de manera intel·ligible en anglès.
3. Valoració de les possibilitats d’enriquiment personal pel coneixement de l’anglès.
4. Valoració de la necessitat de l’aprenentatge continu de l’anglès.
5. Interès per la millora dels resultats.
6. Presentació acurada dels treballs.
7. Constància i esforç per aprendre.
8. Constància en la intenció de comprendre i fer-se comprendre.
9. Valoració de la utilització de l’anglès
com a mitjà de comunicació per viatjar i
conèixer altres cultures.
COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
I ESCRITA EN CATALÀ I CASTELLÀ

Durada: 6 crèdits.
Objectius terminals
1. Descriure el procés de comunicació,
a partir de l’anàlisi dels elements que componen el procés.
2. Interpretar textos escrits a partir de
l’anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments de selecció i processament de la informació.
3. Produir textos amb adequació, coherència i cohesió segons procediments de
redacció i correcció de textos.
4. Corregir textos a partir de l’aplicació
correcta de les normes gramaticals (morfosintàctiques) i ortogràfiques.
5. Produir textos orals a partir de situacions comunicatives espontànies i situacions comunicatives que permetin la planificació prèvia.
6. Reconèixer els aspectes lèxics i semàntics d’un text, a partir del seu comentari.

7. Produir textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels
registres lingüístics (lèxic) més adequats a
cada situació.
8. Identificar les principals tipologies textuals.
9. Expressar opinions raonades a partir
de lectures de textos.
10. Reconèixer els principals elements de
l’organització morfosintàctica de l’oració.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. La comunicació i el llenguatge.
Comunicació i expressió oral. Conversa i
debat.
Registres no formals i col·loquials.
Registres formals.
Registre estàndard.
La lectura expressiva i comprensiva.
2. Tipologia textual.
Text descriptiu.
Text narratiu.
Text explicatiu-expositiu.
Text informatiu.
Text argumentatiu.
3. Estructura d’un text.
Idees principals.
Idees secundàries.
Els paràgrafs.
Els connectors textuals.
Coherència, cohesió, adequació.
4. El comentari del text.
Síntesi.
Resum.
Esquema.
5. La creació d’un text escrit.
Tècnica de selecció i ordenació d’idees.
Procediment d’elaboració i producció.
Criteris i normes de revisió i correcció.
Estil i presentació.
6. Normativa.
Ortografia.
Lèxic.
7. Morfosintaxi.
Categoria de les paraules. Regles morfològiques bàsiques.
El verb.
Estructura de l’oració.
Complements verbals.
Continguts de procediments
1. Anàlisi, interpretació i resum de discursos, missatges orals formals i textos escrits
formals i no formals.
2. Producció de textos orals espontanis
i planificats i de textos escrits de característiques formals i de tipologia diversa.
3. Lectura comprensiva de textos formals
i no formals.
4. Anàlisi de l’estructura d’un text.
5. Recollida, selecció i processament
d’informació.
6. Revisió i correcció dels textos d’acord
amb la normativa (ortografia, morfosintaxi,
lèxic, estil).
7. Canvi de registre en textos escrits.
8. Comentari de textos literaris i no literaris, segons pautes.
9. Identificació de textos de tipologia diversa i de categories gramaticals.
10. Resolució d’exercicis pràctics d’ortografia.
11. Lectura i comentari pautat d’un llibre.
12. Anàlisi i aplicació de l’estructura del
predicat.
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Continguts d’actituds
1. Valoració de la llengua com a instrument de reflexió, comunicació, comprensió
i anàlisi.
2. Valoració de la llengua oral com a mitjà
de comunicació interpersonal, de coneixement, obertura i gaudi estètic i d’expressió
d’una comunitat.
3. Valoració de la llengua com a factor
d’enriquiment i promoció personals.
4. Valoració de la llengua com a herència cultural viva i mitjà d’expressió d’una comunitat.
5. Respecte i tolerància per la diversitat
lingüística.
6. Valoració personal en la producció pròpia de textos.
7. Participació activa en les activitats
orals i escrites.
8. Compliment de les normes en una situació comunicativa oral o escrita.
9. Rigor en l’execució dels treballs.
10. Pulcritud i la presentació acurada dels
treball.
DISSENY I IMATGE

Durada: 2 crèdits.
Objectius terminals
1. Analitzar productes visuals graficoplàstics a partir de reproduccions gràfiques de
productes singulars o d’imatges procedents
de mitjans de comunicació.
2. Identificar els elements clau expressats
i la intencionalitat comunicativa en productes visuals graficoplàstics a partir de reproduccions gràfiques de productes singulars
o d’imatges procedents de mitjans de comunicació
3. Caracteritzar el valor sintàctic en el
conjunt dels elements dels productes visuals graficoplàstics, a partir de reproduccions gràfiques de productes singulars o
d’imatges procedents de mitjans de comunicació.
4. Interpretar les normes i simbologies
aplicables al llenguatge visual graficoplàstic.
5. Dissenyar elements bàsics a partir de
l’aplicació de tècniques, colors, formes,
normes i simbologies adequades.
6. Interpretar la funcionalitat del color i la
tipografia a partir d’obres d’art i cartells publicitaris.
7. Identificar formes i espais a partir de
conceptualitzacions pròpies del disseny i la
publicitat.
8. Establir les proporcions de les formes,
segons el volum ocupat, a partir de la utilització de la llum, els tons i la perspectiva.
9. Ocupar l’espai a partir de formes, llum,
color i proporcions.
10. Aplicar el mètode de perspectiva adequat en diferents casos de disseny.
11. Analitzar els estris utilitzats en la realització de productes graficoplàstics segons les diferents èpoques de la historia.
12. Identificar les aplicacions de les proporcions humanes a la pintura, l’escultura i
l’arquitectura.
13. Relacionar les tendències en el disseny, les avantguardes i precursors del disseny del s. XX i els moviments culturals.
14. Identificar els diferents tipus de disseny que hi ha en el mercat graficoplàstic.

Full de disposicions i actes administratius

15. Interpretar les tècniques que s’utilitzen en els dissenys ceràmic, tèxtil i arquitectònic.
16. Analitzar la confortabilitat dels habitatges segons la funcionalitat, els dissenys
espacials, la llum, l’orientació i el disseny del
mobiliari.
17. Relacionar les demandes de la població consumidora i els mitjans que s’utilitzen al món publicitari per arribar-hi.
18. Identificar les funcions de la imatge
en el procés publicitari segons formes i
colors.
19. Identificar les tècniques i els processos utilitzats per captar i generar imatges
mitjançant la fotografia, la videografia i el
cinema.
20. Analitzar la influència de la fotografia
en la publicitat actual com a fenomen precursor del missatge de la comunicació.
21. Analitzar la influència de la Bauhaus
en el disseny actual, com a centre precursor del disseny de mobiliari i arquitectònic.
22. Interpretar les característiques funcionals i tècniques dels estris fotogràfics a
partir d’informació tècnica.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. Fonaments del llenguatge visual graficoplàstic.
Elements que defineixen el llenguatge visual i relacions estructurals entre si: forma,
color, textura i composició.
Sintaxi de la forma i de la composició. Criteris d’ordenació; el ritme i l’harmonia.
2. Tècniques i materials.
El dibuix. Esbossos i apunts. Suports i estris. Tècniques i mètodes.
El color en l’expressió graficoplàstica. Ordenacions cromàtiques.
3. Estructura de la forma tridimensional.
Percepció i representació del volum.
La llum i el volum.
La perspectiva.
La figura humana. Proporcions. El cànon
de la figura humana.
4. L’evolució històrica del disseny.
Els precursors del disseny.
Moviments i tendències.
5. Disseny gràfic.
Elements bàsics de disseny bidimensional. Anàlisi i sintaxi visual dels elements.
El color. Anàlisi de relacions en funció dels
components cromàtics. Relacions amb la
llum, textures i materials.
Tècniques i mètodes d’elaboració de disseny publicitari, ceràmic i tèxtil.
6. L’espai habitable.
Característiques de l’espai interior com a
espai habitable. Itineraris de circulació, llum,
color.
7. La comunicació mediatitzada tecnològicament.
Expressió i contingut visual. Funcions comunicatives.
Estructura de la imatge.
La lectura d’imatges.
La imatge en la publicitat.
8. Tècniques de comunicació amb imatges tecnològiques.
La fotografia com a mitjà de comunicació
visual. Característiques i recursos de la fotografia com a eina de comunicació. Lectura d’imatges fotogràfiques.

Tècnica de la fotografia. Utillatges, suports, espais, processos de producció, reproducció i transmissió.
Fonaments i evolució històrica de la fotografia.
Continguts de procediments
1. Anàlisi dels conceptes en obres d’art
i cartells publicitaris.
2. Aplicació de colors, materials i tècniques graficoplàstiques i de perspectives.
3. Anàlisi de la llum, els tons, el volum.
4. Estudi arquitectònic de les proporcions i de les proporcions aplicades per Le
Corbusier, el modulor...
5. Anàlisi de les avantguardes, del disseny, del s. XX i de les aplicacions actuals.
6. Disseny d’elements bàsics (el nom,
una beguda, una caixa de cigars...).
7. Dibuix de l’espai habitat per un mateix.
8. Anàlisi de les mides, proporcions, volums il·luminats, orientacions...
9. Manipulació d’imatges publicitàries i
anàlisi dels canvis de missatge produïts.
10. Anàlisi d’imatges reproduïdes a una
caixa fosca.
11. Fotografia d’exteriors.
Continguts d’actituds
1. Pulcritud i precisió en la resolució dels
exercicis i la presentació dels treballs.
2. Puntualitat en el lliurament dels treballs, exercicis i apunts.
3. Conservació dels estris de dibuix.
4. Esperit crític davant de dissenys aliens.
5. Valoració personal de la capacitat pròpia per desenvolupar idees.
6. Autocrítica envers les realitzacions pròpies.
7. Presa de decisions i argumentació
d’opinions.
8. Col·laboració amb els companys en les
tasques comunes.
9. Reconeixement de les opinions i els
treballs dels altres.
10. Interès per la investigació i la innovació en el disseny.
11. Ordenació de les activitats i distribució de temps en els treballs.
12. Valoració del llenguatge del disseny
com a mitjà de comunicació, d’investigació
i de coneixement en activitats cientificotècniques, expressives, creatives i estètiques.
EINES INFORMÀTIQUES

Durada: 2 crèdits.
Objectius terminals
1. Interpretar les característiques funcionals de les parts físiques de l’ordinador i els
perifèrics: teclat, ratolí, impressores, escànner i unitats d’emmagatzematge.
2. Identificar les característiques d’organització, les funcions, les aplicacions i els procediments del sistema operatiu, a partir d’informació tècnica i del manual del sistema.
3. Diferenciar entre fitxers i programes
executables.
4. Aplicar les funcions bàsiques de gestió d’un sistema: cerca, ajut, duplicació,
trasllat, eliminació i execució de fitxers.
5. Crear documents amb el processador
de text, a partir de la inserció de text, dades numèriques, taules i elements gràfics,
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segons marges, orientació i tipus de lletra
establerts, en base a procediments d’edició, recuperació, modificació, correcció, emmagatzematge i impressió.
6. Dissenyar bases de dades simples, a
partir de la realització de taules, consultes i
informes en base a procediments d’edició,
actualització, ordenació, filtratge i impressió.
7. Consultar informació en bases de
dades, segons paràmetres d’interessos
establerts, a partir de bases de dades tècniques, bibliogràfiques, socials o de contingut divers.
8. Confeccionar fulls de càlcul a partir de
la introducció de dades numèriques, funcions, fórmules i gràfics en base a procediments d’edició, emmagatzematge, recuperació i impressió.
9. Calcular valors i simulacions del camp
tecnològic, científic i social en fulls de càlcul, amb diverses variables, partir de l’aplicació de fórmules, funcions i canvis en les
variables.
10. Obtenir informació gràfica i de contingut d’un àmbit específic en la xarxa telemàtica en base a procediments de navegació, cerca i descàrrega d’arxius.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. Maquinari informàtic.
Ordinador. Elements. Funcions.
Perifèrics. Aplicacions.
Xarxes i sistemes de comunicació.
2. Els sistemes operatius.
Monousuari.
Multiusuari.
Entorns gràfics.
Funcions, instruccions, mètodes de treball.
3. El tractament de textos.
El processador de textos.
Funcions elementals.
Tabuladors, taules, columnes i gràfics.
La integració d’imatges, gràfics i textos.
4. El tractament de dades.
La base de dades.
Bases de dades relacionals.
El disseny i la creació de taules, informes
i consultes.
5. Recursos multimèdia.
El tractament gràfic i de la imatge.
La digitalització d’imatges.
La inserció de so i animació.
Operacions de connectivitat a la xarxa telemàtica.
Mètodes de navegació i cerca d’informació a la xarxa.
6. El tractament dels nombres.
El full de càlcul.
Procediments de creació i edició.
Fórmules, funcions i gràfics.
Continguts de procediments
1. Utilització dels perifèrics: teclat, ratolí,
impressora, unitats de disc.
2. Navegació dins el sistema operatiu:
còpies de fitxers i modificació de la informació.
3. Edició, modificació i impressió de documents de text.
4. Gravació, recuperació i gestió de fitxers.
5. Creació i edició de fulls de càlcul i
bases de dades.
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6. Càlcul de dades numèriques, estadístiques i simulacions.
7. Elaboració de gràfics, consultes i informes.
8. Consulta de bases de dades existents.
9. Connexió i cerca d’informació a la
xarxa telemàtica.
Continguts d’actituds
1. Conservació de l’equipament informàtic.
2. Rigor i pulcritud en la presentació dels
treballs i en la recollida d’informació i dades.
3. Puntualitat en el lliurament dels exercicis.
4. Valoració de la informàtica com a eina
de millora del treball professional i de les comunicacions; del full de càlcul en el treball
científic i de la xarxa telemàtica com a eina
per obtenir informació.
5. Participació en el treball en equip.
6. Autovaloració del treball propi.
7. Interès pels avanços tecnològics i de
comunicació.
8. Constància en la resolució de problemes.
ELECTROTÈCNIA APLICADA

Durada: 2 crèdits.
Objectius terminals
1. Relacionar els diferents conceptes bàsics d’electricitat i magnetisme amb les
seves unitats i escales.
2. Determinar els valors de camp i potencial elèctric creat per distribucions de
càrregues senzilles.
3. Relacionar els diferents materials
d’ús electrotècnic amb el seu comportament des del punt de vista magnètic i de
conducció elèctrica.
4. Determinar, quantitativament i qualitativa, els valors de les magnituds que intervenen en l’aplicació de la Llei d’Ohm.
5. Determinar, qualitativament i quantitativa, els valors de les magnituds que intervenen en l’aplicació de l’efecte Joule.
6. Identificar la relació existent entre
camp magnètic i càrregues elèctriques en
moviment.
7. Relacionar els diferents paràmetres i
magnituds que intervenen en un circuit
magnètic senzill.
8. Determinar, quantitativament, els valors resistius equivalents, corrent i caigudes
de tensió, d’una xarxa resistiva.
9. Definir la funcionalitat i les aplicacions d’un condensador en un circuit elèctric en quant al seu procés de càrrega i descàrrega.
10. Determinar, quantitativament, els valors de la capacitat equivalent a partir de
diversos muntatges sèrie, paral·lel i/o mixta, d’una xarxa amb condensadors.
11. Determinar, quantitativament, les
magnituds d’un circuit de corrent continu a
partir de l’aplicació de les lleis de Kirchhoff.
12. Establir les característiques bàsiques
de les magnituds fonamentals dels circuits
elèctrics de corrent altern.
13. Valorar les avantatges i els inconvenients en l’ús del corrent altern en front del
corrent continu.
14. Determinar, quantitativament, les
magnituds d’un circuit R-C-L a partir de

diversos muntatges en sèrie, paral·lel i/o
mixta.
15. Deduir qualitativament i quantitativa,
la forma de corregir el factor de potència
d’una càrrega inductiva.
16. Valorar les avantatges i inconvenients
en l’ús i funcionament dels sistemes trifàsics en corrent altern davant dels sistemes
monofàsics.
17. Descriure el procés de conversió
d’energia mecànica en elèctrica a partir de
la Llei d’inducció de Faraday.
18. Analitzar les parts constitutives, la
funcionalitat i les aplicacions d’un transformador elèctric a partir d’esquemes i plànols.
19. Analitzar les parts constitutives, la
funcionalitat i les aplicacions d’un generador electromagnètic treballant com a generador de corrent continu o altern, a partir d’esquemes i plànols.
20. Analitzar les parts constitutives, la
funcionalitat i les aplicacions d’un motor de
corrent continu a partir d’esquemes i plànols.
21. Determinar les seccions de cable de
les línies elèctriques monofàsiques en corrent continu, a partir de les magnituds de
treball i els valors comercials.
22. Representar gràficament instal·lacions elèctriques simples a partir de distribucions en planta i simbologies normalitzades.
23. Identificar les aplicacions, el funcionament i els components dels sistemes tecnològics per a il·luminació, condicionament
d’aire i refrigeració.
24. Relacionar les possibles avaries elementals d’un circuit elèctric, amb les possibles causes i solucions a partir d’esquemes
funcionals.
25. Inferir el procés de conducció elèctrica en els materials semiconductors, díodes i transistors, en funció de l’esquema de
l’element o component i de les magnituds
que entren en joc.
26. Determinar, quantitativament, els valors de les magnituds elèctriques que intervenen en un operador electrònic que treballi com amplificador.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. Conceptes bàsics d’electricitat i magnetisme.
Càrrega elèctrica. Camp elèctric. Potencial elèctric.
Càrregues en moviment. Intensitat del
corrent elèctric.
Materials conductors, dielèctrics i semiconductors.
Resistència elèctrica. La resistència com
a element elèctric passiu. Codi de bandes.
Llei d’Ohm. Energia, treball i potència
elèctrica. Efectes tèrmics del corrent elèctric. Llei de Joule.
Camp magnètic de les càrregues en moviment. Materials magnètics. Solenoide. El
relé.
2. Circuits elèctrics de corrent continu.
Xarxes resistives. Connexió sèrie, paral·lel i mixta de resistències. Resistència equivalent.
Condensador elèctric. Connexió de condensadors en sèrie i paral·lel.
Lleis de Kirchhoff.
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3. Circuits elèctrics de corrent altern.
Representació temporal i factorial del corrent elèctric.
Condensador i bobina en corrent altern.
Circuit R-C-L. Sèrie.
Valors eficaços, reactància inductiva, capacitiva, impedància. Potència aparent,
activa i reactiva, factor de potència en sistemes monofàsics.
Ressonància i correcció del factor de potència.
Sistemes trifàsics.
4. Màquines elèctriques.
Conversions electromecàniques. Llei d’inducció de Faraday.
El transformador elèctric.
El generador electromagnètic. Dinamo i
alternador.
5. Generació, transport i consum d’energia elèctrica.
Instal·lacions elèctriques bàsiques en
baixa tensió. Aparells de maniobra i de protecció. Reglament de baixa tensió.
Aparells de mesura: amperímetres, voltímetres, òhmmetres, vatímetres, oscil·loscopi.
6. Electrònica bàsica.
La conducció elèctrica en els semiconductors.
El díode semiconductor. El díode com a
rectificador. El díode Zener.
El transistor. Característiques del transistor. El transistor com amplificador i com a
commutador.
Continguts de procediments
1. Classificació de components passius,
components actius, circuits, màquines i
instal·lacions elèctrics.
2. Interpretació de simbologia, esquemes, plànols i gràfics de circuits, màquines
i instal·lacions elèctrics de cc i de ca.
3. Interpretació del Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT).
4. Interpretació de les lleis que regeixen
els fenòmens elèctrics, magnètics i electromagnètics.
5. Anàlisi de circuits de cc i de ca i de
circuits electrònics.
6. Anàlisi de màquines i instal·lacions
elèctriques.
7. Càlcul de paràmetres bàsics de circuits
elèctrics i electrònics.
8. Realització de mesures de magnituds
elèctriques en circuits, màquines i instal·lacions.
Continguts d’actituds
1. Establiment d’estratègies per a la realització de càlculs de paràmetres bàsics de
circuits elèctrics i electrònics i de màquines
i instal·lacions electrotècniques.
2. Planificació dels treballs de classe amb
ordre i pulcritud.
3. Autosuficiència en la interpretació de
la documentació tècnica referent a circuits,
màquines i instal·lacions elèctrics.
4. Autosuficiència en el càlcul de paràmetres bàsics de circuits, màquines i
instal·lacions elèctrics.
5. Autosuficiència en la realització de mesures de magnituds elèctriques.
6. Compliment de les normes de seguretat i les instruccions dels manuals dels
aparells de mesura.

Full de disposicions i actes administratius

7. Compliment de les instruccions de
manteniment dels aparells de mesura.
ELEMENTS D’ECONOMIA
I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA

Durada: 4 crèdits.
Objectius terminals
1. Identificar l’empresa com a sistema a
partir de la descripció i l’anàlisi dels elements
i les àrees integrants.
2. Analitzar els aspectes generals de l’entorn i la influència sobre l’activitat empresarial.
3. Classificar els tipus d’empreses amb
criteris de grandària, forma jurídica, activitat econòmica i d’altres.
4. Reconèixer els elements bàsics de l’ordenació legal dels diferents tipus d’empresa.
5. Descriure les funcions de la direcció
empresarial.
6. Prendre decisions en situacions de risc
i d’incertesa, a partir de mètodes establerts
de presa de decisions.
7. Identificar les característiques de l’organització formal i la informal i les necessitats de comunicació entre àrees funcionals
interrelacionades.
8. Descriure les funcions del departament
de Recursos Humans.
9. Relacionar les funcions de proveïment,
producció i comercialització.
10. Analitzar l’evolució dels diferents sistemes de planificació, gestió i control de les
àrees funcionals
11. Identificar les funcions i la importància de l’àrea de producció dins l’organigrama empresarial.
12. Diferenciar les estructures dels costos que han d’afrontar les empreses segons
els tipus d’empresa.
13. Reconèixer els elements que configuren els sistemes d’aplicació de la gestió
de la qualitat.
14. Relacionar la problemàtica mediambiental amb la funció de producció.
15. Identificar les funcions i la importància de l’àrea comercial dins l’organigrama
empresarial.
16. Analitzar les implicacions originades
per l’aplicació de la filosofia de l’empresa
de satisfacció del client.
17. Identificar la necessitat de l’estudi
previ del mercat segons la relació entre la
funció comercial de l’empresa i l’entorn
econòmic.
18. Identificar les polítiques del màrqueting que s’apliquen a l’empresa.
19. Obtenir informació de l’empresa, a
partir de l’aplicació de les tècniques comptables del Pla general comptable a casos
simple.
20. Descriure les funcions i les aplicacions dels comptes anuals.
21. Elaborar, en fase inicial, el compte de
pèrdues i guanys i el balanç de situació en
casos simples.
22. Identificar la situació empresarial segons l’estudi patrimonial.
23. Identificar la necessitat de l’estudi
dels cicles de l’activitat econòmica a l’empresa.
24. Analitzar els canvis patrimonials i financers d’una empresa.

25. Prendre decisions de gestió empresarial en relació a la informació comptable
i financera de les empreses a partir de
mètodes establerts de presa de decisions.
26. Classificar les diferents inversions que
es realitzen a l’empresa.
27. Analitzar els diferents mètodes de selecció d’inversions que s’utilitzen a l’empresa.
28. Seleccionar inversions a una empresa a partir de l’aplicació de mètodes de
selecció establerts.
29. Determinar les característiques i el
cost de les diferents fonts de finançament
que s’utilitzen a l’empresa.
Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. Empresa i entorn.
Concepte i objectiu.
Elements i àrees funcionals.
Elements de l’entorn.
Classificació d’empreses.
Localització.
2. L’organització a l’empresa.
Funció i representació de l’organització
formal.
Organització informal.
Procés de direcció.
La presa de decisions.
3. Departament de RRHH.
Funcions.
Relació amb l’organització.
4. L’aprovisionament.
Costos i mètodes de gestió.
Relació amb la producció i la comercialització.
5. La producció.
Concepte i funcions.
Estructura de costos.
Classificar els costos.
Càlcul.
Gestió.
La qualitat.
Sistemes de gestió.
Normalització.
Producció i medi ambient.
6. L’àrea comercial.
Concepte.
Relació amb les altres àrees funcionals.
L’estudi de mercat.
Segmentació. Posicionament.
Màrqueting: polítiques de producte, preu,
distribució i comunicació.
7. La informació comptable.
Grups comptables.
Mètode de partida doble.
8. Els comptes anuals.
El patrimoni: masses i elements.
Compte de pèrdues i guanys.
Balanç de situació.
Equilibri patrimonial. Anàlisi de balanços:
FM i ràtios.
9. Els cicles d’activitat mig de maduració.
10. La inversió i el finançament.
Concepte i classificació.
Capitalització i actualització.
Selecció d’inversions amb mètodes estàtics i dinàmics.
Cost d’una font de finançament.
Continguts de procediments
1. Classificació d’elements, àrees, funcions i objectius de l’empresa.
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2. Anàlisi de casos d’empreses reals o
proposades.
3. Comparació de tipus d’empreses i
d’estratègies de presa de decisions, de
producció, de comercialització, d’inversió i
de finançament de diferents empreses.
4. Realització de representacions gràfiques i mapes conceptuals de l’empresa.
5. Tractament i interpretació de la informació en l’àmbit de l’empresa.
6. Interpretació i representació gràfica de
resultats.
7. Anàlisi, simulació i resolució de casos
pràctics.
8. Anàlisi i interpretació de models teòrics explicatius del funcionament econòmic.
9. Elaboració de comptes anuals amb el
PGC.
10. Càlculs de magnituds econòmiques
i financeres.
Continguts d’actituds
1. Rigor en la planificació del treball personal i en l’ús del vocabulari nou.
2. Autosuficiència en l’anàlisi de casos.
3. Valoració crítica dels costos socials derivats de l’activitat de les empreses.
4. Interès per resoldre incidències imprevistes i proposar millores als models empresarials.
5. Valoració dels efectes de la competència i la seva relació amb la necessitat d’eficiència.
6. Participació i cooperació en el treball
d’equip.
7. Distribució de tasques i temps en la
realització dels treballs.
8. Decisions i opinions pròpies i personals.
9. Interès per les implicacions que tenen
les externalitats i les necessitats de finançament de les empreses a l’entorn.
FÍSICA I QUÍMICA APLICADES
A LA TECNOLOGIA

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Identificar el sistema de referència emprat en l’estudi de qualsevol moviment.
2. Identificar i caracteritzar els moviments
rectilinis i uniformement accelerats i, particularment, el moviment de caiguda en el
buit.
3. Descriure casos simples de composició de moviments rectilinis, d’igual direcció
o de direccions perpendiculars i l’aplicació
a l’estudi del moviment de projectils.
4. Aplicar correctament les lleis de la dinàmica, a partir de la seva interpretació.
5. Interpretar, en un moviment circular, la
força centrípeta com el component de la
força resultant sobre el mòbil en la direcció
radial.
6. Classificar els tipus de moviments i les
formes en què es manifesta l’energia.
7. Relacionar els tipus de moviment amb
les equacions que li són pròpies.
8. Calcular magnituds bàsiques, mecàniques i elèctriques, amb expressió del resultat en unitats de l’SI.
9. Diferenciar entre massa i pes.
10. Relacionar l’impuls amb la variació de
la quantitat de moviment i el treball amb la
variació de l’energia cinètica.
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11. Relacionar el concepte d’energia potencial amb l’existència de forces conservatives i el seu valor amb un origen fixat
arbitràriament.
12. Identificar les condicions que s’han
de donar perquè existeixi un corrent elèctric dins d’un conductor.
13. Identificar quan i per a quins conductors es compleix la Llei d’Ohm.
14. Relacionar el camp magnètic terrestre, els imants i el funcionament d’una brúixola.
15. Identificar les característiques conceptuals de la intensitat i el potencial de
camp.
16. Reconèixer el període, longitud
d’ona, velocitat de propagació, front d’ona
i raig d’una ona a partir de la identificació
de la seva naturalesa.
17. Distingir els polsos del trens d’ones, i
els diferents tipus d’ones: longitudinals i
transversals.
18. Identificar la doble periodicitat, en
l’espai i en el del temps, d’una ona harmònica.
19. Descriure qualitativament l’avanç
d’una ona i els fenòmens ondulatoris: reflexió, refracció, interferències i difracció, a
partir del principi de Huygens.
20. Identificar els efectes i les aplicacions de les radiacions electromagnètiques.
21. Identificar els elements de l’estructura de l’àtom.
22. Identificar les propietats més importants d’un element a partir de la seva estructura atòmica i la localització a la taula
periòdica.
23. Descriure la formació d’enllaços covalents senzills i múltiples en molècules simples.
24. Formular i anomenar compostos inorgànics i orgànics simples.
25. Relacionar quantitativament les magnituds pressió, volum, temperatura i quantitat de substància en el gasos.
26. Diferenciar els conceptes de mol,
massa atòmica i massa molecular.
27. Classificar els diferents tipus de reaccions químiques.
28. Relacionar els tipus d’hidrocarburs
amb l’estructura molecular, a partir de la
seva classificació.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. Forces i moviments.
Moviments en el pla. Moviment rectilini i
uniformement accelerat. Moviment circular.
Principis de la dinàmica. Aplicacions pràctiques. Principi de conservació de la quantitat de moviment.
Aplicació dels principis de la dinàmica a
l’estudi de les forces gravitatòries en la proximitat de la superfície terrestre. Friccions i
elàstiques. Sistemes de referència inercials.
2. Treball i energia.
Relació entre el treball i energia. Principi
de conservació de l’energia. Aplicacions.
Degradació de l’energia.
Aplicació dels conceptes d’energia i treball a sistemes simples: forces constants.
Energies cinètica i potencial en les proximitats de la superfície terrestre.
3. Electricitat.
Electrocinètica. Circuits elèctrics de cor-

rent continu. Llei d’Ohm. Aplicacions de la
Llei d’Ohm.
Generadors elèctrics.
4. Electromagnetisme.
Magnetisme.
Relació entre camp magnètic i corrent elèctric.
Concepte i ús del corrent altern.
5. Ones.
Característiques i tipus d’ones.
Fenòmens ondulatoris.
Naturalesa de la llum.
Radiacions electromagnètiques i ionitzants.
6. Naturalesa de la matèria.
Models atòmics. Sistema periòdic. Enllaços.
Masses atòmiques i moleculars. Lleis dels
gasos perfectes.
Formulació i nomenclatura de compostos
importants.
7. Reaccions químiques.
El canvi químic. Característiques i tipus.
Ajustament de reaccions. Estequiometria.
8. Química del carboni.
L’àtom de carboni. Compostos generats
pel carboni. Grup funcional.
Nomenclatura i formulació d’hidrocarburs.
Continguts de procediments
1. Classificació de moviments, d’ones, de
reaccions químiques i d’hidrocarburs.
2. Interpretació de gràfiques espai-temps
i velocitat-temps i de f.e.m. i intensitat a circuits de corrent altern.
3. Càlcul de magnituds bàsiques dels
moviments, de circuits RLC en sèrie, de la
concentració d’una dissolució i dels coeficients per igualar una reacció química.
4. Interpretació de la Llei de la gravitació universal, de la Llei d’Ohm, dels fenòmens magnètics i electromagnètics, del
model atòmic de la matèria, de la hipòtesi
d’Avogadro, de la Llei del gasos perfectes
i de les regles de formulació
5. Resolució de problemes mecànics
amb aplicació del principi de conservació de
l’energia mecànica i de problemes simples
amb relació a freqüència, longitud d’ona,
període i velocitat de propagació d’ones i
radiacions.
6. Identificació dels nusos, malles, branques i components en circuits de corrent
continu i dels components d’un circuit de
corrent altern.
7. Aplicació de les lleis de Kirchhoff a circuits de corrent continu.
8. Identificació dels productes resultants en
una reacció de combustió d’un hidrocarbur.
9. Formulació de compostos orgànics i
inorgànics.
Continguts d’actituds
1. Establiment d’estratègies per a la realització dels càlculs de magnituds.
2. Rigor i pulcritud en la presentació d’informes, taules i gràfics.
3. Autosuficiència en el càlcul de magnituds bàsiques.
4. Autosuficiència en la interpretació de
gràfiques.
5. Comunicació empàtica en els treballs
col·lectius.
6. Iniciativa, organització i constància en
el treball a l’aula.
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7. Actitud crítica respecte de les activitats cientificotècniques que degraden l’entorn.
FÍSICA I QUÍMICA APLICADES
A LES CIÈNCIES DE LA NATURALESA

Durada: 4 crèdits.
Objectius terminals
1. Identificar el sistema de referència emprat en l’estudi de qualsevol moviment.
2. Identificar i caracteritzar els moviments
rectilinis i uniformement accelerats i, particularment, el moviment de caiguda en el buit.
3. Descriure casos simples de composició de moviments rectilinis, d’igual direcció
o de direccions perpendiculars i l’aplicació
a l’estudi del moviment de projectils.
4. Classificar els tipus de moviments i les
formes en què es manifesta l’energia,
5. Calcular magnituds bàsiques, mecàniques i elèctriques, amb expressió del resultat en unitats de l’SI.
6. Diferenciar entre massa i pes.
7. Identificar les condicions que s’han de
donar perquè existeixi un corrent elèctric
dins d’un conductor.
8. Identificar quan i per a quins conductors es compleix la Llei d’Ohm.
9. Relacionar el camp magnètic terrestre,
els imants i el funcionament d’una brúixola.
10. Reconèixer el període, longitud
d’ona, velocitat de propagació, front d’ona
i raig d’una ona a partir de la identificació
de la seva naturalesa.
11. Distingir els polsos del trens d’ones,
i els diferents tipus d’ones: longitudinals i
transversals.
12. Identificar la doble periodicitat, en
l’espai i en el del temps, d’una ona harmònica.
13. Descriure qualitativament l’avanç
d’una ona i els fenòmens ondulatoris: reflexió, refracció, interferències i difracció, a
partir del principi de Huygens.
14. Identificar els efectes i les aplicacions de les radiacions electromagnètiques.
15. Identificar els elements de l’estructura de l’àtom i els nivells electrònics de
l’àtom d’hidrogen i dels àtoms polielectrònics a partir de les energies d’ionització.
16. Identificar els estats d’oxidació, energia d’ionització, afinitat electrònica, electronegativitat i capacitat de combinació d’elements a partir de l’estructura atòmica i la
situació a la taula periòdica
17. Descriure la formació d’enllaços covalents senzills i múltiples en molècules simples.
18. Identificar l’estructura microscòpica
i macroscòpica i les propietats elementals
de substàncies que formen xarxes iòniques,
covalents, metàl·liques i moleculars.
19. Formular i anomenar òxids, hidròxids,
hidrurs, àcids, sals, hidrocarburs, alcohols,
aldehids, cetones, àcids, sals, èsters, amines i amides segons les normes de la IUPAC.
20. Relacionar quantitativament les magnituds pressió, volum, temperatura i quantitat de substància en el gasos.
21. Diferenciar els conceptes de mol,
massa atòmica i molecular, molaritat, molalitat i normalitat.
22. Determinar estequiomètricament el
consum o la formació dels diversos com-
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ponents d’una reacció amb expressió del
resultat en unitats de quantitat de substància, massa, volum, pressió o composició.
23. Classificar els diferents tipus de reaccions químiques.
24. Determinar les variacions d’energia
en reaccions químiques, a partir de diagrames energètics.
25. Determinar les concentracions inicials i finals en reaccions químiques.
26. Determinar la rapidesa d’una reacció
química segons les variacions de temperatura, pressió i concentració.
27. Realitzar valoracions àcid-base amb
corbes de valoració a partir de càlculs estequiomètrics.
28. Ajustar reaccions re-dox, a partir de
la determinació del nombre d’oxidació i del
mètode ió-electró.
29. Preveure el comportament d’una reacció química a partir del potencial re-dox
dels reactius.
30. Determinar la quantitat de substància dipositada en una cubeta electrolítica.
31. Classificar els diferents tipus d’hidrocarburs segons l’estructura molecular.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. Forces i moviments.
Moviments en el pla.
Principis de la dinàmica. Principi de conservació de la quantitat de moviment.
Forces gravitatòries en la proximitat de la
superfície terrestre.
2. Electricitat i electromagnetisme.
Electrocinètica. Circuits elèctrics. Llei
d’Ohm.
Camp magnètic i corrent elèctric. Els experiments de Faraday.
3. Ones.
Característiques i tipus d’ones.
Fenòmens ondulatoris.
Naturalesa de la llum.
Radiacions electromagnètiques i ionitzants.
4. Naturalesa de la matèria.
L’estructura atòmica. Partícules subatòmiques.
Models atòmics. Distribució electrònica en
nivells energètics.
Sistema periòdic. Variació periòdica de les
propietats dels elements.
5. Enllaços químics.
Enllaç covalent, iònic i metàl·lic.
Relació dels enllaços amb les propietats
de les substàncies.
Formulació i nomenclatura de compostos
importants. Regles de la IUPAC.
6. L’organització de la matèria.
Estats d’agregació de la matèria.
Hipòtesi d’Avogadro. Concepte de mol.
Masses atòmiques i moleculars.
Lleis dels gasos perfectes. Molaritat, molalitat i normalitat.
7. Reaccions químiques.
El canvi químic. Característiques i tipus.
Ajustament de reaccions. Estequiometria.
Termodinàmica. Reaccions exotèrmiques
i endotèrmiques.
L’equilibri químic. Factors que afecten
l’equilibri: principi de Le Chatelier.
Reaccions de precipitació, producte de
solubilitat.
8. Reaccions de transferència de protons.

Concepte d’àcid i base. Concepte de pH.
Reaccions de neutralització.
Valoracions àcid-base. Corbes de valoració.
9. Reaccions de transferència d’electrons.
Concepte d’oxidació-reducció. Oxidants
i reductors.
Potencial redox.
Llei de Faraday. Electrolisi.
10. Química del carboni.
L’àtom de carboni. Compostos generats
pel carboni. Grup funcional. Isomeria.
Nomenclatura i formulació d’hidrocarburs.
Continguts de procediments
1. Classificació de moviments, d’ones, de
reaccions químiques i d’hidrocarburs.
2. Interpretació de gràfiques espai-temps
i velocitat-temps i diagrames energètics.
3. Càlcul de magnituds bàsiques dels
moviments, de la concentració d’una dissolució, dels coeficients per igualar una
reacció química, de la velocitat de reacció
i de variacions energètiques en les reaccions.
4. Interpretació de la Llei de la gravitació
universal, de la Llei d’Ohm, dels fenòmens
magnètics i electromagnètics, del model
atòmic de la matèria, de la hipòtesi d’Avogadro, de la Llei del gasos perfectes i de les
regles de formulació de la IUPAC.
5. Resolució de problemes simples amb
relació a freqüència, longitud d’ona, període i velocitat de propagació d’ones i radiacions.
6. Identificació dels productes resultants
en una reacció de combustió d’un hidrocarbur.
7. Formulació de compostos orgànics i
inorgànics.
8. Valoracions de reaccions de neutralització.
9. Ajust de reaccions re-dox.
Continguts d’actituds
1. Establiment d’estratègies per a la realització dels càlculs de magnituds.
2. Rigor i pulcritud en la presentació d’informes, taules i gràfics.
3. Autosuficiència en el càlcul de magnituds bàsiques.
4. Autosuficiència en la interpretació de
gràfiques.
5. Comunicació empàtica en els treballs
col·lectius.
6. Iniciativa, organització i constància en
el treball a l’aula.
7. Actitud crítica respecte de les activitats
cientificotècniques que degraden l’entorn.
FONAMENTS DE BIOLOGIA

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Relacionar els conceptes de biosfera,
ecosistema, biòtop, biocenosi, població, comunitat, nínxol ecològic, cadena alimentària, xarxa tròfica, nivell tròfic i producció
primària i secundària segons les seves definicions.
2. Descriure el cicle de la matèria i el flux
de l’energia a la biosfera.
3. Establir relacions tròfiques entre els
components dels ecosistemes.
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4. Reconèixer el caràcter universal de la
composició química de la cèl·lula i dels organismes.
5. Identificar les estructures principals de
les biomolècules.
6. Interpretar les funcions de les estructures principals de les biomolècules, i el
caràcter específic que tenen algunes en l’ésser viu.
7. Descriure la naturalesa i la localització
del material genètic.
8. Reconèixer l’estructura bàsica i universal de la cèl·lula a partir de tipus diferents
de cèl·lules.
9. Relacionar les imatges de la cèl·lula
amb la seva estructura tridimensional a partir
de l’observació i l’anàlisi de les imatges.
10. Comparar nivells d’organització
cel·lular diferents segons les diferències i
semblances entre ells.
11. Descriure les funcions dels components estructurals i ultraestructurals de la
cèl·lula.
12. Reconèixer el paper de la divisió
cel·lular per mitosi en el creixement dels organismes, a partir de la descripció del procés de divisió.
13. Comparar els processos de mitosi i
meiosi en el cicle cel·lular i en els organismes a partir del significat biològic i la interpretació dels processos.
14. Identificar les característiques, avantatges i inconvenients dels processos de reproducció asexual i sexual.
15. Descriure els experiments de Mendel,
les lleis que se’n dedueixen i les ampliacions posteriors.
16. Relacionar els conceptes de caràcter
hereditari, cromosoma, locus (loci), cariotip,
fenotip, genotip, gen, al·lei, homozigot, heterozigot i híbrid, segons les definicions respectives.
17. Analitzar el paper de les mutacions
gèniques en l’evolució i les conseqüències
de les mutacions cromosòmiques a l’espècie humana.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. Biosfera.
Classes d’organismes.
Els éssers vius i l’entorn.
Factors biòtics i abiòtics.
Nivells tròfics.
Cicle de la matèria i flux d’energia.
2. La química de la vida.
Bioelements i biomolècules.
Biomolècules inorgàniques.
L’aigua. Propietats biològiques.
Biomolècules orgàniques.
Glúcids.
Lípids.
Proteïnes.
Àcids nucleics.
Aspectes generals del metabolisme. Concepte d’anabolisme i de catabolisme.
La glucòlisi.
El cicle de Krebs.
3. L’organització cel·lular.
Teoria cel·lular i concepte de cèl·lula.
Tipus d’organització cel·lular: procariotes
i eucariotes.
La cèl·lula eucariota vegetal i animal.
Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars.
4. Reproducció i genètica.
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Durada: 2 crèdits.

10. Relacionar l’estructura i la dinàmica de
la població amb les seves estructures econòmiques, socials i culturals i les polítiques demogràfiques, a partir de sèries estadístiques,
gràfiques o mapes.
11. Comparar les problemàtiques que tenen en l’actualitat les dones, els joves i la
gent gran dins l’estructura productiva i familiar, en base a establir semblances i diferències.
12. Identificar els efectes socials que el
repartiment desigual de la renda i la situació laboral diferent tenen en les persones.
13. Analitzar les problemàtiques generades per les dinàmiques de creixement i el
procés d’urbanització, segons el nivell de
riquesa dels països.
14. Descriure els mecanismes de diferenciació morfològica, funcional i de segregació espacial que es produeixen en una ciutat o àrea metropolitana.
15. Analitzar l’organització territorial a escala comarcal, regional i estatal, amb la consideració dels factors de representativitat i
eficàcia com a bàsics per adequar la divisió
del territori a les demandes i necessitats de
la població.
16. Identificar les principals àrees culturals i lingüístiques a escala mundial i europeu.
17. Localitzar en les grans àrees socioeconòmiques mundials les principals organitzacions interestatals de tipus polític,
militar i econòmic que hi intervenen, especialment l’ONU, l’OTAN i la UE.
18. Localitzar els principals conflictes actuals originats per la divisió política del territori, l’irredemptisme i les minories ètniques
i religioses.

Objectius terminals
1. Relacionar els principals àmbits biogeogràfics de la Terra, els components climàtics i de vegetació i els riscos naturals i d’origen humà que poden alterar l’equilibri
ecològic.
2. Identificar les variables que intervenen
en l’anàlisi paisatgística.
3. Localitzar els principals recursos naturals i els parcs i espais d’especial interès
natural de Catalunya, a partir de mapes,
esquemes, articles i manuals teòrics de
geografia, a partir dels àmbits biogeogràfics del territori.
4. Avaluar un problema mediambiental
concret, amb criteri propi a partir de l’anàlisi d’articles de premsa i fonts primàries.
5. Relacionar la dimensió global dels fenòmens geogràfics en base a la concepció
de la terra com un sistema global.
6. Identificar els principals indicadors
econòmics i socials els quals serveixen per
definir l’actual desigualtat entre el centre i
la perifèria dins el sistema global.
7. Relacionar els tipus d’espais rurals i de
producció agrària de la UE amb els fluxos
comercials i l’especialització productiva a
escala mundial.
8. Relacionar les causes de la localització de les indústries dins del territori amb
l’impacte tecnològic i la mundialització.
9. Avaluar els efectes socials i paisatgístics que té el procés de terciarització d’un
territori, en general i ,específicament, la influència del turisme sobre el paisatge mediterrani.

Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. L’espai natural i les activitats humanes.
Principals àmbits biogeogràfics del món.
Riscos ambientals d’origen natural.
Impacte de les activitats humanes en el
medi. Problemes mediambientals.
Principals àmbits biogeogràfics de Catalunya.
Els recursos naturals.
Recursos naturals a Catalunya.
2. L’espai econòmic.
Globalització, mundialització.
Centre-perifèria, nord-sud.
Tipus de paisatges agraris.
La indústria: processos productius i distribució geogràfica.
Les activitats terciàries: els serveis, el comerç i el turisme.
3. L’espai social, polític i cultural.
La població i el creixement demogràfic.
Estructura de la població i moviments migratoris.
Concepte de ciutat i morfologia urbana.
Dimensió mundial de fet urbà. Problemes urbans dels països centrals i dels perifèrics.
Funcions externes i internes de les zones
urbanes.
L’organització política del territori: fronteres, nacions i estats.
L’administració del territori de Catalunya
dins l’Estat espanyol i el seu encaix a Europa.
Les grans àrees socioeconòmiques, culturals, ètniques i religioses del món.

La reproducció cel·lular: mitosi. Conceptes i fases.
La reproducció sexual i asexual. La meiosi. Concepte i significat biològic.
Herència i variabilitat.
Genotip i fenotip.
Dominància i recessivitat.
Els experiments de Mendel. Herència intermèdia i codominància. Dihibridisme.
Sistema ABO. Cromosomes sexuals i l’herència del sexe.
Concepte de replicació i expressió del material genètic.
Continguts de procediments
1. Recerca de material bibliogràfic.
2. Interpretació de textos científics.
3. Utilització de la lupa binocular i el microscopi òptic.
4. Càlcul de les mides reals d’un objecte
observat al microscopi.
5. Realització de dibuixos i esquemes.
6. Elaboració de quadres i resums
Continguts d’actituds
1. Valoració crítica de les aplicacions de
la biologia.
2. Interès per les relacions entre la biologia, la societat i la tecnologia.
3. Conservació del material de laboratori
i dels organismes.
4. Consciència del treball, individual i col·lectiu, i de la despesa econòmica que comporten l’aplicació i la investigació de la biologia i la ciència en general.
FONAMENTS DE GEOGRAFIA SOCIAL
I ECONÒMICA
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Les Organitzacions supranacionals (ONU,
OTAN...).
Conflictes derivats de l’organització del
territori.
Continguts de procediments
1. Elaboració de mapes físics i temàtics
a diverses escales.
2. Elaboració de climogrames, esquemes
i mapes conceptuals.
3. Elaboració d’informes descriptius i
valoratius sobre conflictes territorials a escala local o mundial.
4. Interpretació de mapes, climogrames,
esquemes, sèries estadístiques, gràfiques i
mapes conceptuals.
5. Interpretació de textos descriptius i
valoratius i d’informacions de premsa o
audiovisuals relacionades amb conflictes territorials.
6. Interpretació de representacions gràfiques d’àrees urbanes.
7. Valoració de textos de fonts diverses.
8. Descripció de paisatges antròpics,
rurals i urbans.
9. Anàlisi de dades, mapes estadístics i
temàtics i gràfiques.
10. Anàlisi de textos descriptius, valoratius i periodístics.
Continguts d’actituds
1. Valoració crítica de les conseqüències de l’explotació dels recursos naturals.
2. Valoració de la diversitat geogràfica,
com a valor paisatgístic i mediambiental i la
seva defensa i conservació.
3. Valoració crítica dels processos de globalització i mundialització i les conseqüències a escala planetària i a escala local.
4. Valoració de la diversitat paisatgística
i de l’impacte mediambiental derivats de
l’acció humana i de l’evolució de les activitats.
5. Interès per les activitats de solidaritat
respecte de la problemàtica de la immigració i de les condicions de vida urbana del
Tercer Món.
6. Interès per les solucions alternatives
als sistemes comercials quan originen situacions injustes.
7. Interès per la problemàtica de les nacions sense estat i dels conflictes relacionats amb l’irredemptisme.
8. Valoració la diversitat lingüística i cultural com a una riquesa fonamental del món.
9. Valoració positiva de la solidaritat respecte de les poblacions afectades pels
conflictes derivats de l’organització del territori.
FONAMENTS DE L’ACTIVITAT FÍSICA
I ESPORTIVA

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Identificar les tendències actuals de
l’educació física i l’esport.
2. Determinar les característiques de les
tendències actuals de l’educació física i l’esport i de l’evolució que han seguit al llarg
del temps.
3. Relacionar les regions corporals i els
òrgans que contenen.
4. Relacionar les estructures de l’aparell
locomotor amb les funciones que realitzen.
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5. Associar les vies metabòliques amb la
durada i la intensitat de les activitats físiques
proposades.
6. Establir les bases d’una dieta equilibrada segons les característiques fisiològiques i l’activitat física que cal realitzar.
7. Relacionar els nutrients amb les vies
metabòliques d’obtenció d’energia.
8. Reconèixer les capacitats condicionals
que determinen una bona condició física.
9. Determinar els aspectes que cal tenir
en compte per evitar sobrecàrregues o lesions durant la realització dels exercicis.
10. Relacionar les diferents adaptacions
dels aparells i sistemes del cos humà amb
el tipus d’exercici físic que les provoquen.
11. Participar en l’elaboració d’un programa de preparació física amb l’aplicació dels
principis generals de l’entrenament.
12. Identificar les característiques tècniques i les condicions d’utilització de les
instal·lacions on es realitzen les activitats
físiques.
13. Seleccionar el material de condicionament físic necessari per realitzar les activitats, a partir dels objectius establerts en
el programa d’activitats.
14. Adaptar el material de condicionament físic segons el tipus d’activitat i les característiques de les persones participants.
15. Aplicar la normativa de salut, higiene
i seguretat en la realització de l’activitat i la
utilització del material.
16. Identificar les finalitats dels exercicis
i les activitats de condicionament físic.
17. Determinar el tipus, la quantitat i la
durada dels jocs d’acord amb l’objectiu de
la sessió.
18. Seleccionar la informació que han de
rebre els participants en relació a les activitats que realitzen.
19. Valorar els resultats dels exercicis a
partir dels objectius establerts.
Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. L’educació física.
Conceptes previs.
Evolució històrica.
Activitat física.
Exercici físic.
Esport.
Condicionament físic.
Educació física.
2. Generalitats anatòmiques.
Ossos, músculs, articulacions i moviments.
Bloc funcional del tronc.
Bloc funcional del membre superior.
Bloc funcional del membre inferior.
3. Generalitats fisiològiques.
Vies metabòliques: anaeròbica alàctica,
anaeròbica làctica i aeròbica.
Activitat física i vies energètiques.
Activitats de velocitat.
Activitats de força.
Activitats de resistència.
Esports d’equip.
4. Les capacitats físiques bàsiques.
Definició, sistemes d’entrenaments, manifestacions, avaluació.
Força.
Resistència.
Flexibilitat.
Velocitat.

5. L’entrenament esportiu.
L’adaptació a l’exercici físic.
Síndrome general d’adaptació.
Principis de càrrega.
Principis integrats.
6. La pràctica de l’activitat física.
Graons, circuit d’entrenament, aeròbic
amb bicicleta, cròs i aeròbic.
Jocs de persecució, lluita i preesportius.
Jocs sensorials i esports adaptats.
Festes i jocs aquàtics.
Jocs amb paracaigudes, en grans espais
i gimcanes.
Bàsquet, futbol, voleibol, handbol i atletisme.
Continguts de procediments
1. Programació de sessions.
2. Disseny de progressions d’aprenentatge.
3. Disseny d’exercicis o activitats de condicionament físic.
4. Explicació dels exercicis o activitats.
5. Demostració dels exercicis o activitats.
6. Preparació de la instal·lació i del material.
7. Execució d’exercicis o activitats de
condicionament físic.
8. Avaluació bàsica dels procés.
9. Valoració bàsica de la condició física.
Continguts d’actituds
1. Presa de decisions per a les adaptacions o modificacions que cal realitzar durant el desenvolupament de les activitats.
2. Seguiment del procés de resolució de
problemes per avaluar l’adequació de les
adaptacions o modificacions realitzades.
3. Autocorrecció.
4. Constància en detectar i corregir errors propis.
5. Eficàcia en la valoració de la satisfacció individual pel que fa a la millora de la
condició física i les relacions interpersonals.
6. Distribució dels temps de les activitats
7. Seqüència i ordenació de les accions
per realitzar les activitats.
8. Pulcritud en l’elaboració de les fitxes
de les activitats.
9. Puntualitat en l’inici i el final de les sessions.
10. Conservació del material utilitzat en
les activitats.
11. Aprofitament del temps en el desenvolupament de les activitats.
12. Compliment de les normes establertes per a la utilització de les instal·lacions i
el material.
13. Acceptació de les normes i responsabilitats assignades en relació amb els participants.
14. Col·laboració amb altres companys i
companyes.
15. Disposició a aprendre dels altres aspectes nous o poc dominats.
16. Respecte per a les propostes d’activitats dels companys i companyes.
17. Acceptació de les opinions i els judicis dels companys i companyes sobre les
activitats proposades.
18. Seguretat en les demostracions i explicacions.
19. Autoavaluació de l’actuació i el tracte amb les persones participants en el desenvolupament de les activitats.
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20. Cordialitat, respecte, tolerància, esperit obert i amabilitat en el tracte amb les
persones participants.
21. Argumentació d’opinions davant dels
altres.
22. Motivació pròpia i de les persones
participants durant el desenvolupament de
les activitats.
23. Aparença personal adequada per
desenvolupar les activitats.
24. Recerca de noves activitats i exercicis atractius i motivadors.
25. Originalitat en la preparació d’activitats i exercicis.
26. Interès en millorar el resultat, la presentació i el procés de les activitats.
27. Observació de les normes de seguretat en la utilització de les instal·lacions i el
material.
28. Consideració de la salut pròpia i la
dels altres en la recomanació, programació
i realització de les activitats.
29. Valoració positiva del medi ambient
en la realització d’activitats en el medi natural.
30. Tractament no discriminatori en la realització de les activitats.
FONAMENTS DEL SISTEMA ECONÒMIC

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Interpretar els conceptes de cost (individual o social) i cost d’oportunitat a partir
de casos senzills amb afectació d’interessos individuals o col·lectius.
2. Diferenciar el sistema d’economia de
mercat d’altres sistemes econòmics.
3. Relacionar l’escassetat relativa dels
béns i serveis, la funció indicadora dels
preus i l’assignació dels recursos productius que realitza el sistema d’economia de
mercat.
4. Analitzar el comportament del mercat
segons els factors que afecten a l’oferta i la
demanda i el valor de la seva elasticitat a
partir de l’anàlisi gràfica.
5. Identificar situacions simples en les
quals l’assignació de recursos realitzada pel
mercat no és desitjable per manca de competència, externalitats o desigualtats).
6. Identificar els instruments amb que
compta el sector públic per a modificar l’assignació de recursos.
7. Analitzar fenòmens socials en el context del sistema econòmic on es produeixen, en base a conceptes i principis econòmics elementals amb punts de vista propis,
a partir de noticies actuals o textos.
8. Identificar judicis de valor en decisions
de matèria econòmica, a partir de l’elaboració de textos amb vocabulari econòmic
adequat sobre casos senzills de problemàtica econòmica.
9. Identificar els diferents tipus d’atur
(friccional, estacional, cíclic i estructural) en
un entorn a partir de l’anàlisi del mercat de
treball.
10. Descriure els efectes del progrés tecnològic i la mobilitat del capital en l’àmbit
internacional sobre el nivell d’ocupació.
11. Interpretar el significat dels principals
indicadors de l’activitat econòmica
12. Comparar la composició de la producció, la renda i la despesa de diferents
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espais (regions o països) i temps, a partir
de fonts documentals diverses.
13. Identificar les limitacions de la comptabilitat nacional per a mesurar l’activitat
econòmica i el benestar de una societat.
14. Identificar les principals macromagnituds que componen l’oferta i la demanda
agregades
15. Interpretar els efectes que els canvis
produïts en una de les principals macromagnituds origina sobre les altres, a partir
d’exemples concrets.
16. Descriure les funcions que realitza el
sistema bancari i l’autoritat monetària en
l’economia.
17. Identificar les causes de la inflació i
els efectes sobre els diferents grups socials
a partir de l’anàlisi d’exemples concrets.
18. Contrastar variables referides a espais i moments iguals o diferents a partir del
càlcul de raons, proporcions, taxes de creixement i índexs base 100, sobre taules de
dades econòmiques d’una o més magnituds.
19. Relacionar els principals indicadors
de l’activitat econòmica de períodes, zones
i espais iguals o diferents, a partir del càlcul
de magnituds referides a situacions econòmiques i la comparació de valors nominals,
reals i globals.
20. Relacionar les variacions en l’oferta
o la demanda de diner amb el tipus d’interès de mercat, les conseqüències per a
l’economia real, les causes i els efectes
sobre diferents grups socials.
21. Identificar com afecten el Pressupost
de l’Estat i els impostos en la política econòmica i social, el benestar i l’activitat econòmica d’un país.
22. Analitzar decisions de política econòmica respecte a diferents objectius a curt i
llarg termini, a partir de textos d’autors o
d’articles de premsa que recullin mesures
de política econòmica i opinions d’actualitat.
23. Reconèixer els arguments que fonamenten les posicions favorables al lliure
comerç o al proteccionisme, en relació amb
els processos d’integració econòmica (per
exemple: Unió Europea) i les seves conseqüències.
24. Relacionar els cobraments i els pagaments internacionals amb les seccions de
la balança de pagaments, l’oferta i demanda de divises i el tipus de canvi.
25. Descriure les causes i conseqüències de les variacions en el tipus de canvi i els
objectius de la política de control de tipus
de canvi.

L’equilibri de mercat. Anàlisi gràfica.
El mecanisme d’assignació de recursos:
Què produir? Com produir? Per a qui
produir?
Tipus de mercats. La competència perfecta. El monopoli. L’oligopoli.
3. La mesura de l’activitat econòmica nacional: la comptabilitat nacional.
La macroeconomia i la comptabilitat nacional.
El producte nacional. Mètodes de mesura. Producte nacional i producte interior. La
renda nacional i la distribució de la renda.
El funcionament de l’economia nacional.
La demanda agregada: components, anàlisi gràfica i interpretació. L’oferta agregada:
anàlisi gràfica i interpretació. L’equilibri
macroeconòmic. Interpretació i anàlisi gràfica. L’activitat cíclica de l’economia.
4. Els problemes econòmics bàsics. El
conflicte entre objectius.
L’atur: tipus, causes i efectes.
La inflació: tipus, causes i efectes.
5. El finançament de l’economia.
La creació del diner. L’oferta monetària.
El sistema financer: estructura i funcions.
6. Les polítiques econòmiques.
La política monetària. Variables instrumentals: el tipus d’interès i l’oferta monetària. Els objectius de la política monetària.
Funcionament de la política monetària.
La política fiscal. Els objectius de la política fiscal. Els Pressupostos de l’Estat i els
impostos com a variables instrumentals. El
dèficit i el superàvit públic. El deute públic.
El funcionament de la política fiscal.
7. Economia internacional.
El comerç internacional. Lliure comerç i
proteccionisme.
La balança de pagaments: estructura i
anàlisi de components.
Mercat de divises i tipus de canvi.
Procés d’integració europea. Unió econòmica i monetària.

Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. L’activitat i els sistemes econòmics.
El problema econòmic: recursos escassos i necessitats il·limitades. El cost d’oportunitat.
L’activitat econòmica. Factors productius.
Agents econòmics
Els sistemes econòmics. Les fallades de
mercat i la intervenció de l’Estat.
2. El funcionament dels mercats.
La demanda: factors determinants. Anàlisi gràfica. L’elasticitat de la demanda.
L’oferta: factors determinants. Anàlisi gràfica. L’elasticitat de l’oferta.

Continguts d’actituds
1. Valoració de l’economia com a ciència social amb mètodes d’anàlisi propis.
2. Consciència de les possibilitats i limitacions de la política econòmica per a modificar el comportament del sistema econòmic.
3. Esperit crític davant les diferents opcions de política econòmica.
4. Rigor en la interpretació de les dades
estadístiques sobre els diferents indicadors
econòmics.
5. Curiositat per les societats amb estructures socioeconòmiques diferents de la
nostra.

Continguts de procediments
1. Anàlisi de casos. Identificació. Selecció dels conceptes i principis econòmics.
Aplicació de la teoria. Conclusions.
2. Anàlisi de dades. Recerca i selecció
d’informació. Tractament i representació
gràfica. Interpretació i anàlisi de relacions.
3. Anàlisi gràfica de l’oferta i la demanda.
4. Lectura comprensiva de textos econòmics.
5. Síntesi d’informació.
6. Elaboració de textos propis.
7. Exposicions orals i debats.
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6. Interès pels problemes econòmics actuals, les diferents alternatives, l’ús de fonts
d’informació econòmica i la lectura raonada i crítica de la informació econòmica.
7. Valoració dels efectes de l’actual model de creixement econòmic sobre la conservació del medi ambient i la qualitat de
vida i de la participació i la responsabilitat
com a ciutadà/na davant els problemes
econòmics i socials.
8. Planificació del propi treball.
9. Valoració del propi procés d’aprenentatge i del treball en equip.
10. Iniciativa i autonomia en el treball personal.
FONAMENTS DELS PROCESSOS
TECNOLÒGICS

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Identificar les principals propietats físiques, químiques i tecnològiques dels
materials industrials a partir de la seva denominació normalitzada i/o composició
química.
2. Relacionar les principals propietats
dels materials industrials amb els equips i
els procediments emprats en la seva determinació.
3. Relacionar els diferents materials industrials amb el procés d’obtenció, amb les
seves aplicacions bàsiques i amb el procés
de reciclatge i eliminació.
4. Classificar les fonts d’energia, segons
diferents criteris: exhauribilitat, transportabilitat, costos d’obtenció i distribució, i impacte ambiental.
5. Identificar els elements essencials de
les diferents instal·lacions de generació, distribució i consum d’energia a partir d’esquemes generals.
6. Interpretar la missió dels elements fonamentals i les transformacions essencials
que es produeixen en les diferents instal·lacions de generació, distribució i consum
d’energia a partir d’esquemes generals.
7. Calcular els paràmetres bàsics d’instal·lacions de consum d’energia a partir
d’esquemes i dades.
8. Classificar les maquines i els sistemes
industrials segons els principis de funcionament, l’energia que utilitzen i les aplicacions.
9. Identificar els elements essencials de
les diferents cadenes cinemàtiques de màquines i sistemes industrials a partir d’esquemes.
10. Identificar els elements essencials de
sistemes pneumàtics i hidràulics, de màquines per a la transformació de la matèria, de
motors tèrmics i de motors elèctrics, a partir d’esquemes i d’especejaments.
11. Relacionar el funcionament de motors tèrmics i motors elèctrics amb els corresponents principis bàsics de la física.
12. Interpretar la missió dels elements fonamentals de sistemes pneumàtics i hidràulics, de màquines per a la transformació de
la matèria, de motors tèrmics i de motors
elèctrics, a partir d’esquemes i especejaments.
13. Calcular els paràmetres bàsics de cadenes cinemàtiques a partir d’esquemes i
dades.

Full de disposicions i actes administratius

14. Determinar el tipus i les prestacions
principals (potència, règim de gir, parell i
consum) d’un motor, en funció d’una aplicació senzilla (bomba de fluids, grua o ascensor) i a partir de dades.
15. Relacionar els diferents tipus de manteniment amb la seva finalitat i amb les seves fases.
16. Identificació de la missió i les prestacions dels aparells més usuals emprats en
la mesura de magnituds mecàniques i elèctriques.
17. Determinar l’instrument de mesura a
emprar en funció de la magnitud a mesurar
i de la precisió requerida.
18. Determinar l’instrument a emprar i el
lloc on realitzar la mesura per amidar una
peça, en funció de la seva morfologia i de
la precisió requerida.
19. Representar gràficament l’esquema
de connexió d’instruments de mesures elèctriques, a partir d’unes determinades magnituds a mesurar i del circuit.
20. Identificar el tipus de control i les característiques tècniques i funcionals dels
sistemes de control en llaç obert i en llaç
tancat a partir d’esquemes i diagrames
d’aplicacions senzilles.
21. Identificar les característiques tècniques i funcionals de sistemes de control
programables i no programables a partir
d’esquemes i diagrames d’aplicacions.
22. Identificar, a partir d’esquemes d’automatismes senzills realitzats amb tecnologia elèctrica, pneumàtica, hidràulica i amb
combinacions de diferents tecnologies, els
elements constituents i el funcionament del
sistema.
Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. Materials industrials.
Principals propietats físiques, químiques
i tecnològiques dels materials industrials:
metalls i aliatges fèrrics. Polímers, ceràmics
i compostos. Equips i procediments emprats
en la determinació de les propietats.
Processos de reciclatge i d’eliminació i aplicacions bàsiques dels materials industrials.
2. Recursos energètics.
Fonts d’energia: exhauribilitat, transportabilitat, costos d’obtenció i distribució, impacte ambiental.
Instal·lacions de generació, distribució i
consum d’energia. Elements i missió. Transformacions que es produeixen.
Paràmetres bàsics de les instal·lacions de
consum d’energia. Càlcul.
3. Màquines i sistemes.
Màquines i sistemes industrials. Aplicacions.
Cadenes cinemàtiques de màquines i sistemes industrials. Càlcul de paràmetres
bàsics de cadenes cinemàtiques.
Sistemes pneumàtics i hidràulics: elements, missió i principis de funcionament.
Màquines per a la transformació de la matèria: tipus, missió i principis de funcionament. Motors tèrmics: elements, missió i
principis de funcionament. Càlcul de paràmetres de motors.
Motors elèctrics: elements, missió i principis de funcionament. Càlcul de paràmetres
de motors.
4. El manteniment industrial.

Manteniment: tipus, finalitat i fases.
Sol·licitacions bàsiques d’elements mecànics.
Avaries: concepte i tipus.
5. Metrologia.
Instruments de mesura de magnituds mecàniques i elèctriques; magnituds i unitats;
precisió dels instruments; connexió d’instruments de mesures elèctriques.
Toleràncies de forma i posició; rugositat
superficial.
6. Regulació i control.
Sistemes de control en llaç obert i tancat, elements del sistema de control i regulació, tecnologies elèctrica, mecànica, pneumàtica i hidràulica.
Captadors d’informació, unitats de comandament i regulació i actuants.
Unitats de control i de regulació. Quadres
de comandament elèctrics.
Continguts de procediments
1. Classificació de materials industrials bàsics, fonts d’energia, màquines, tipus de manteniment i sistemes de control automàtics.
2. Interpretació de documentació tècnica, denominacions normalitzades de materials i tècniques de diagnosi d’avaries.
3. Interpretació dels tractaments utilitzats
en la millora de les propietats dels materials
industrials.
4. Identificació dels equips i processos
normalitzats necessaris per determinar les
principals propietats dels materials industrials bàsics.
5. Anàlisi d’instal·lacions, màquines, circuits, processos i sistemes per obtenir i
tractar materials, productes industrials i recursos energètics i per mantenir els equips.
6. Interpretació d’esquemes, plànols i diagrames de procés en instal·lacions de
generació, transport, distribució i consum
d’energia, sistemes industrials, màquines i
circuits hidràulics i pneumàtics.
7. Càlcul de paràmetres en instal·lacions
de consum d’energia, cadenes cinemàtiques, motors tèrmics i elèctrics i circuits
hidràulics i pneumàtics.
8. Selecció d’aparells de mesura.
9. Realització d’esquemes de connexions
d’aparells de mesura elèctrics.
Continguts d’actituds
1. Establiment d’estratègies per a la realització dels càlculs de paràmetres bàsics
d’instal·lacions de consum d’energia i de
màquines i sistemes.
2. Autosuficiència en l’anàlisi de sistemes
i processos.
3. Autosuficiència en la interpretació de
documentació tècnica, esquemes i plànols.
4. Autosuficiència en el càlcul de paràmetres bàsics d’instal·lacions i màquines.
5. Autosuficiència en la realització de mesures de magnituds mecàniques i elèctriques.
6. Compliment de les normes de seguretat i les instruccions dels manuals dels
aparells de mesura.
7. Conservació dels aparells de mesura.
MECÀNICA APLICADA

Durada: 2 crèdits.
Objectius terminals
1. Determinar les condicions d’equilibri
700

de cossos amb formes geomètriques simples a partir de plantejaments analítics.
2. Identificar, quantitativament i qualitativa, els diferents esforços i reaccions, a
partir de diferents tipus de càrregues, emplaçaments i suports.
3. Relacionar els diferents factors que intervenen en la Llei de Hooke per a aplicacions senzilles de mecanismes i estructures a partir de gràfics representatius.
4. Determinar les dimensions principals
de bigues, estructures i mecanismes simples, amb mètodes de càlcul establerts, a
partir de gràfics i taules.
5. Determinar, les forces, moments, velocitats i acceleracions en màquines i mecanismes senzills, a partir de les condicions
dinàmiques de funcionament, de forma gràfica i analítica.
6. Relacionar les propietats dels lubricants amb els efectes sobre les resistències passives dels mecanismes.
7. Calcular potències, rendiments i realitza balanços energètics de màquines i mecanismes senzills, a partir de la seva estructura i dels esforços requerits.
8. Determinar paràmetres de treball hidrostàtics i hidrodinàmics en funció dels
esforços i sol licitacions requerides en circuits hidràulics, oleohidràulics i pneumàtics.
9. Dimensionar recipients, canonades i
tubs a partir dels paràmetres de treball del
sistema, de mètodes de càlcul establerts i
de gràfics i taules.
Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. Equilibri de cossos.
Identificació de les forces com a vectors.
Nomenclatura i unitats.
Resultant de dues forces concurrents.
Descomposició d’una força.
Moment d’una força.
Moment d’un parell de forces.
Centre de gravetat d’un sistema de masses puntuals.
Centre de gravetat de figures geomètriques senzilles.
Condicions d’equilibri del sòlid rígid.
Tipus de contacte.
Diagrama del sòlid lliure (dsl).
Sistema sotmès a dues forces.
Sistema sotmès a tres forces.
Definició d’estructura articulada.
Càlcul d’estructures articulades pel mètode dels nusos.
2. Resistència de materials.
Elasticitat, plasticitat i esforç.
Llei de Hooke, deformacions amb forces
normals a les seccions.
Coeficient de Poisson.
Assaig de tracció.
Esforç de treball. Coeficient de seguretat.
Aplicació de l’esforç tallant al càlcul de
cargols i reblons.
Tensions tèrmiques.
3. Bigues.
Identificació de l’esforç de flexió.
Bigues. Casos estàticament determinats.
Càlcul de reaccions.
Moments flectors i esforços tallants.
Determinació d’esforços i dimensionat de
seccions.
4. Arbres de transmissió.
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Torsió simple.
Torsió d’arbres circulars.
Torsió de tubs.
Càlculs d’arbres de transmissió.
5. Màquines i mecanismes.
Estudi dels mecanismes. Graus de llibertat.
Classes de mecanismes.
Diagrames cinemàtics.
Velocitats. Anàlisi de velocitats en les màquines.
Mètode de velocitats relatives. Polígon de
velocitats.
Mètode de CIR.
Mecanisme de 4 barres.
Mecanisme de biela-manovella.
Unions flexibles.
Transmissió per engranatges.
Trens de mecanismes.
Les rosques.
Les lleves.
6. Mecànica de fluids.
Propietats i característiques dels fluids, líquids i gasos.
Transferència d’energia en els fluids.
Continguts de procediments
1. Determinació analítica de forces que
actuen sobre els cossos, de condicions
d’equilibri dels cossos, del centre de gravetat d’un cos i d’estructures estàtiques.
2. Representació gràfica amb suport informàtic.
3. Anàlisi de les propietats mecàniques
dels materials.
4. Anàlisi del comportament dels materials segons els tipus d’esforços a que són
sotmesos i les seves reaccions.
5. Càlcul de bigues, estructures, elements de màquines i mecanismes.
6. Interpretació d’esquemes i plànols de
màquines, mecanismes i circuits hidràulics
i pneumàtics.
Continguts d’actituds
1. Establiment d’estratègies per a la realització dels càlculs de paràmetres bàsics.
2. Autosuficiència en l’anàlisi de sistemes
de forces i aplicacions a màquines elementals.
3. Autosuficiència en la interpretació
d’esquemes i representacions gràfiques de
sistemes de forces i màquines elementals.
4. Distribució de les activitats i del temps
en el desenvolupament dels treballs.
5. Conservació dels aparells de mesura.
6. Compliment de les indicacions dels
manuals d’instruccions en l’ús dels aparells
de mesura i de les instruccions i les normes
de seguretat dels materials i equips.
MEDI AMBIENT

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Identificar els components i les connexions del medi, a partir del concepte de
sistema i del seu estudi.
2. Descriure el funcionament d’un entorn
en termes de circulació i dipòsit temporal
de materials i d’energia a partir de diagrames.
3. Identificar els processos que es donen
a l’atmosfera i a la hidrosfera.
4. Relacionar els processos que es donen
a l’atmosfera i a la hidrosfera amb els riscos.

5. Valorar els impactes sobre el medi que
es donen a l’atmosfera i a la hidrosfera.
6. Relacionar els impactes sobre el medi
que es poden donar a l’atmosfera i a la
hidrosfera amb les possibles mesures de
gestió.
7. Comparar les conseqüències que tenen diversos models de desenvolupament
econòmic per al medi ambient, a partir de
l’estudi de casos.
8. Localitzar i avaluar els recursos disponibles a l’atmosfera i a la hidrosfera a
Catalunya i els problemes ambientals que
s’hi relacionen.
9. Classificar els contaminants de l’aigua
amb diferents criteris a partir de la seva identificació.
10. Relacionar els contaminants de l’aigua amb els medis que contaminen.
11. Relacionar els recursos i riscos geològics amb els processos geològics que els
originen.
12. Descriure els tipus de riscos geològics i els danys a partir de la localització en
l’espai i el temps.
13. Avaluar mètodes de predicció i formes de prevenció de riscos geològics.
14. Classificar els recursos geològics
energètics i no energètics a partir de la seva
identificació.
15. Identificar les diferents components
que constitueixen el sòl.
16. Relacionar els riscos d’erosió i desertització amb els processos que els afavoreixen.
17. Relacionar les activitats humanes
amb el tipus de residus que generen i els
problemes associats al seu tractament i
gestió.
18. Relacionar els usos del sòl amb les
seves característiques i els problemes que
generen.
19. Avaluar les mesures de prevenció i
correcció per tal d’evitar la pèrdua del sòl.
Continguts de fets, conceptes
i sistemes conceptuals
1. El medi com a sistema.
Aplicacions de la teoria de sistemes a l’estudi del medi.
Àrees d’estudi del medi ambient.
2. L’atmosfera.
Processos a l’atmosfera.
Recursos.
Riscos.
Impactes.
Gestió.
3. La hidrosfera.
Processos a la hidrosfera.
L’aigua com a recurs.
Impactes.
Gestió.
4. La geosfera.
Cicle i processos geològics.
Geodinàmica interna (sismes i volcans:
processos, riscos i gestió).
Geodinàmica externa (sistema fluviotorrencial, zones litorals, altres processos
externs: processos, riscos i gestió).
5. Recursos geològics.
Recursos energètics.
Recursos no energètics.
6. La pedosfera.
El sòl. Estructura i propietats.
Riscos: erosió i desertització.
701

Impactes: destrucció, interferències i contaminació.
Contaminació abiòtica i biològica. Cadena epidemiològica.
El sòl com a recurs: ús agrícola, ramader,
forestal i urbà.
Gestió.
Continguts de procediments
1. Identificació de sistemes.
2. Diferenciació de les àrees d’estudi del
medi ambient.
3. Interpretació de mapes de riscos.
4. Identificació de processos, recursos,
riscos i impactes a l’atmosfera, a la hidrosfera i a la geosfera i dels components del
sòl i els riscos a la pedosfera.
5. Diferenciació dels processos atmosfèrics.
6. Avaluació de riscos i impactes a l’atmosfera i la hidrosfera i de mesures de
gestió a la geosfera.
7. Interpretació de gràfics (climogrames)
i d’indicadors de qualitat de l’aigua.
8. Classificació dels recursos geològics.
9. Determinació de l’impacte sobre el sòl
causat per l’activitat humana i de l’ús adequat d’un sòl.
Continguts d’actituds
1. Interès per la influència dels factors
ambientals en la vida dels éssers vius.
2. Motivació per la millora de la qualitat
de vida.
3. Consciència de les responsabilitats davant de la limitació dels recursos naturals i
dels riscos provocats per l’activitat humana.
4. Rigor en la confecció i presentació dels
treballs.
5. Valoració de la importància de la gestió mediambiental, de la preservació del sòl
i de l’entorn en zones amb riscos de desertització i de la gestió sostenible del medi a
l’hora d’obtenir-ne recursos.
MÓN CONTEMPORANI

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Situar cronològicament alguns esdeveniments rellevants de la història d’Espanya i de Catalunya al segle XIX tot comunicant la relació existent de continuïtats i
canvis entre l’Antic Règim i la implantació
del liberalisme.
2. Relacionar les formes de cultura i la
consciència i identitat nacional catalana al
llarg del segle XIX a partir de diverses fonts
primàries o secundàries.
3. Resumir el procés d’industrialització de
Catalunya en el marc de la industrialització
a Espanya tot analitzant alguns dels canvis
i crisis socials provocades per aquest fenomen i el naixement i evolució del moviment
obrer al segle XIX.
4. Descriure el sistema polític de la Restauració i ananlitzar-ne alguns fets significatius.
5. Identificar les causes de la Primera
Guerra Mundial tot comentant fonts històriques, tot descrivint a grans trets l’evolució
del conflicte i les seves conseqüències immediates.
6. Descriure la nova situació politicoterritorial d’Europa i la nova organització econòmica mundial sorgida després de la Primera Guerra Mundial, especialment pel que
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fa al declivi del vell continent i a l’aparició
d’un estat socialista i la seva evolució.
7. Analitzar la naturalesa i les causes de
les transformacions polítiques dels estats
feixistes europeus en relació amb la crisi
econòmica i social del període d’entreguerres.
8. Explicar els fonaments ideològics, els
personatges, les obres principals i els fets
més rellevants de govern (Mancomunitat) del
catalanisme polític fins la proclamació de la
Segona República.
9. Analitzar les principals ideologies i formes de vida del moviment obrer a Catalunya
i Espanya durant el segle XX, a partir de fonts
històriques o a propòsit d’alguns conflictes
socials concrets.
10. Analitzar el període de la Segona República i resumir les aportacions de la Generalitat de Catalunya així com les continuïtats i els canvis respecte els períodes
anteriors.
11. Interpretar les causes i explicacions
que van motivar la Guerra Civil amb la situació política del marc europeu, analitzant
d’una manera especial la mentalitat del
socialisme i de l’anarquisme espanyol.
12. Descriure els principals problemes
(lluites pel poder, revolució social, crisi econòmica, col·lectivitzacions) durant la Guerra Civil a Catalunya, tot valorant-los críticament a través de fonts contraposades.
13. Descriure, a partir de fonts diverses,
algunes de les situacions creades entre la
població civil al llarg de la Segona Guerra
Mundial com ara els bombardejos sobre les
ciutats, els camps d’extermini nazis o l’esclat de la bomba atòmica sobre el Japó.
14. Explicar la influència ideològica, política i militar de les dues potències hegemòniques en finalitzar la segona guerra
mundial, al llarg de la guerra freda i durant
el període de la coexistència pacífica, tot
resumint l’evolució de les ideologies polítiques durant la segona meitat del segle XX.
15. Sintetitzar les diverses etapes del
franquisme a Espanya a partir de diverses
fonts primàries i secundàries, tot relacionant les seves repercussions econòmiques
i demogràfiques a Catalunya, en especial
al llarg de la dècada del 60.
16. Resumir els intents de desnacionalització i repressió cultural de Catalunya al
llarg del període franquista, així com també
la repressió cultural i la lluita de l’oposició
democràtica i d’alguns fets o crisis més
significatius.
17. Analitzar el procés de la transició espanyola des de la mort de Franco fins a les
primeres eleccions efectuades d’acord amb
la Constitució de 1978.
18. Situar els fets més rellevants de caire polític, econòmic i social de la segona Generalitat del segle XX, des del 1980 fins ara
i efectuar-ne un balanç crític en el marc de
l’evolució política espanyola.
19. Descriure el procés de dissolució de
la URSS i els principals canvis esdevinguts
als països del exbloc socialista, tot emmarcant-los en una nova configuració geoestratègica del món a partir de la caiguda del
mur de Berlín (1989).
20. Analitzar l’actual situació i el procés històric de configuració de la Unió Europea.

Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. Les arrels contemporànies del segle XX.
De l’Antic Règim a la implantació del liberalisme en el segle XIX; continuïtats i canvis
fonamentals.
Cultura, consciència i identitat nacional
catalana durant el segle XIX.
La industrialització i les transformacions
socials durant la segona meitat del segle XIX.
La revolució industrial a Catalunya. Naixement i evolució del moviment obrer.
El sistema polític de la Restauració. Anàlisi d’alguns fets significatius.
2. Balanç del segle XIX fins al 1914.
La segona fase de la industrialització i les
seves conseqüències.
Imperialisme i colonialisme: les seves repercussions en les relacions internacionals.
3. L’època dels grans conflictes internacionals (1914-1945).
Conseqüències de la Primera Guerra
Mundial. L’aparició d’un estat socialista.
La crisi de les institucions democràtiques.
Relacions internacionals en el període d’entre guerres.
Conseqüències de la Segona Guerra
Mundial.
4. Poder i conflicte a Espanya i Catalunya
al primer terç del segle XX.
Poder econòmic i moviment obrer al segle XX. Les tensions ideològiques i socials.
De la dictadura de Primo de Rivera a la
Segona República.
La Generalitat de Catalunya en el context
de la Segona República espanyola fins el
1936.
La Guerra Civil. Revolució social i conflictes polítics a Catalunya.
5. El franquisme.
Gènesi i fonaments del règim franquista.
La repressió.
Des del fi de la guerra al Pla d’estabilització.
L’expansió dels anys 60. Els canvis socials i econòmics a Catalunya.
De la crisi de 1973 a la mort de Franco.
6. La transició i la democràcia.
La transició política. Els fets i les seves
interpretacions. La consolidació de la democràcia a Espanya.
La Constitució de 1978 i l’Estatut d’autonomia de 1979. Principis rellevants. El context històric de la seva redacció.
La història recent: la segona Generalitat
del segle XX. La construcció de la democràcia a Espanya.
7. El món després de la Segona Guerra
Mundial.
Grans etapes de les relacions internacionals: la formació dels blocs, la guerra freda,
la coexistència pacífica i la dissolució de la
URSS. Anàlisi d’algunes crisis o conflictes
locals d’abast internacional.
8. Problemes i perspectives del món
actual.
Els desequilibris econòmics i geogràfics.
El debat sobre la prosperitat indefinida, el
desenvolupament sostingut i el deteriorament del medi ambient.
La Unió Europea: principals problemes i
solucions.
Continguts de procediments
1. Representació gràfica del temps his702

tòric pel que fa a successions i simultaneïtats.
2. Identificació de les continuïtats i canvis en la successió de diversos períodes o
moments històrics.
3. Obtenció d’informació de naturalesa
històrica, utilitzant fonts primàries i secundàries siguin textuals, orals, documentals,
gràfiques, cartogràfiques, informàtiques i
numèriques.
4. Identificació argumentada d’estructures o fets de diferents durades (a llarg, mitjà
i curt termini), així com diversos ritmes.
5. Identificació, selecció, comparació, organització i classificació de diversos fets històrics segons la seva naturalesa (polítics,
militars, socials, econòmics, ideològics,
culturals, artístics) i a partir de criteris explícits.
6. Situació geogràfica de l’àmbit espacial dels diversos fets històrics a través de l’ús
de registres cartogràfics.
7. Establiment de relacions entre diversos fets de naturalesa històrica.
8. Identificació de diverses relacions
d’explicació històrica de caràcter causal i
intencional de fets històrics en funció de
teories prèvies.
9. Formulació de conceptualitzacions històriques referides a estructures o processos.
Continguts d’actituds
1. Valoració de la tolerància i l’antidogmatisme com a pautes de conducta per a
la convivència i l’estudi.
2. Ordre, rigor i sistematització del treball propi.
3. Valoració de la complexitat i parcialitat de les aproximacions al passat.
4. Valoració positiva dels drets, les llibertats i el patrimoni de la comunitat.
5. Consciència de pertànyer a una identitat cultural.
6. Valoració de la participació en les institucions cíviques i democràtiques.
7. Valoració positiva de la solidaritat i cooperació amb els que pateixen situacions
de discriminació i injustícia i amb les qüestions d’interès comú que beneficien la comunitat.
REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Durada: 2 crèdits.
Objectius terminals
1. Representar gràficament elements geomètrics a partir de les propietats i lleis geomètriques.
2. Representar gràficament formes, espais i objectes a partir de les conceptualitzacions de la geometria i les normes, simbologia i convencions establertes.
3. Transferir elements, formes, espais i
objectes de la bidimensió a la tridimensió,
a partir dels sistemes de representació i les
escales adequades.
4. Identificar les figures geomètriques bàsiques bidimensionals i tridimensionals.
5. Relacionar les figures geomètriques
bàsiques amb la seqüència operativa de
traçat.
6. Representar gràficament en un sistema de representació una forma i/o un espai
representat en un altre.

Núm. 914

7. Desenvolupar en el pla, cossos geomètrics, a partir de la tridimensió.
8. Identificar les formes i estructures geomètriques d’un objecte real o d’una representació gràfica.
9. Identificar les relacions bàsiques de
pertinença, d’incidència, mètriques i projectives entre formes geomètriques.
10. Interpretar la simbologia i normalització continguda en una representació gràfica.
11. Identificar, en una representació gràfica, els elements i les relacions de les formes geomètriques representades i el procés de construcció
12. Croquisar i acotar referents d’àmbit
industrial.

5. Aplicació de relacions en el dibuix de
figures geomètriques.
6. Realització de vistes de figures geomètriques i peces.
7. Execució de croquis de figures geomètriques i de peces.

Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. Dibuix geomètric.
Elements geomètrics. Traçat de perpendiculars i paral·leles.
Angles. Operacions amb angles.
Triangles: classes i construcció.
Quadrilàters: classes i construcció.
Circumferències i tangències: posició relativa i traçat.
Polígons: classes i construcció.
Corbes geomètriques: classes i construcció.
2. Normalització.
Concepte i objectiu.
Formats i línies normalitzades. Retolació.
Acotacions: principis, classificació de
cotes, elements emprats en l’acotació, sistemes d’acotació, acotació de peces segons formes i dimensions
3. Relacions geomètriques.
Igualtat, equivalència, semblança i proporcionalitat: concepte, procediments de traçat i construcció.
Escales: aplicació, classes, mètodes per
a dibuixar a escala, elecció de l’escala.
Simetries: concepte, tipus i procediments.
4. Projecció dièdrica.
Denominació, obtenció i disposició de les
vistes a partir de l’alçat.
Correspondència entre mesures i vistes.
Sistemes de disposició de les vistes.
Procediments d’execució. Estris.
5. Talls i seccions.
Objectiu i aplicacions.
Tipus.
Pla del tall. Pla de projecció.
Normes i procediments de realització del
talls i seccions.
6. Croquisació.
Objectiu i aplicacions.
Proporcionalitat entre les vistes i els elements que el componen.
Dades que ha de contenir el croquis.
Procediment d’elaboració.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA, FRANCÈS

Continguts de procediments
1. Classificació d’elements i figures geomètriques bàsiques, de relacions geomètriques i de talls i seccions
2. Dibuix de figures geomètriques bàsiques i de peces amb talls i seccions.
3. Interpretació de les normes UNE aplicables a la representació gràfica i de les
normes bàsiques del sistema dièdric, de la
croquisació i dels talls i seccions
4. Determinació de relacions geomètriques.

Continguts d’actituds
1. Establiment d’estratègies per a la realització de dibuixos geomètrics i per a la
realització de representació de peces en el
sistemes dièdric
2. Conservació dels estris de dibuix.
3. Autosuficiència en la interpretació de
croquis i plànols.
4. Autosuficiència en l’elaboració de croquis i plànols.

Durada: 3 crèdits.
Objectius terminals
1. Interpretar missatges orals a partir de
les estructures simples dels continguts funcionals.
2. Produir missatges orals a partir de les
estructures simples dels continguts funcionals.
3. Produir textos escrits breus a partir
dels continguts de lèxic i les estructures dels
continguts funcionals.
4. Interpretar documents i textos escrits
a partir de la lectura comprensiva dels seus
continguts.
5. Produir cartes i comunicacions simples.
6. Contrastar les diferencies i semblances lingüístiques existents entre el francès
i les llengües romàniques al nostre abast:
castellà i català.
7. Redactar cartes i documents escrits
bàsics específics de l’àmbit professional.
8. Intercanviar oralment informació específica concernent a l’àmbit professional.
Continguts de fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. Funcionals.
Saludar, presentar-se, dir l’edat, excusarse.
Expressar procedència i localització en
l’espai: països i ciutats.
Expressar grat i desgrat, apreciacions,
preferències, acord i desacord.
Expressar quantitats.
Demanar i donar informacions.
Descriure espais, situar objectes i orientar-se.
Expressar necessitats.
Donar ordres i expressar prohibicions.
Situar-se en el temps, explicar les activitats diàries i indicar els mitjans de transport.
2. Morfosintaxi.
Verbs: “avoir”, “être”, “vouloir”, “venir” i
verbs del primer grup.
Singular i plural dels noms.
Els articles determinats i indeterminats.
Adjectius possessius.
El gènere dels noms.
“C’est, il est”: normes d’ús.
Pronoms tònics.
La frase negativa.
“Formules de politesse”.
Construccions amb: “aimer+nom, aimer+
infinitif”.
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L’oració impersonal amb “il y a”.
Verbs: “prendre, “aller”, “voir”, “mettre”,
“faire” i els verbs pronominals.
El plural dels noms i adjectius.
La resposta afirmativa a una qüestió negativa.
Les preposicions de lloc (països i ciutats).
Els adjectius demostratius.
La interrogació: “est-ce que...?”, “inversion”, “où est-ce que...?”, “D’où est-ce
que...?”, “Qu’est-ce que...?”, “Qui est-ce
que...?”.
Fórmula: “Avoir besoin de...”.
La concordança dels adjectius.
Preposicions de lloc.
Verbs: “finir” i els verbs en -ir, “pouvoir”,
“savoir”, “vouloir”, “venir”, “dormir”, “sortir”.
El “passé composé”.
L’imperatiu.
Articles contractes i partitius.
“Pourquoi”, “parce que”, “il faut”.
Els pronoms d’objecte directe i indirecte.
Els adjectius ordinals.
El pronom personal indefinit “on”.
3. Lèxic.
Salutacions.
Presentacions.
Adjectius de nacionalitat.
Noms de professions i oficis.
Els membres de la família.
Els noms de lletres.
Números fins al 1.000.
Objectes quotidians i vestits.
Noms i expressions relacionats amb l’espai.
Objectes d’una habitació.
Menjars i begudes.
L’hora.
Adjectius ordinals.
Mesos i dies.
Activitats quotidianes.
Les estacions de l’any.
Els mitjans de transport.
Vocabulari professional.
4. Fonètica.
L’entonació enunciativa, exclamativa i interrogativa.
La liaison.
La discriminació masculí-femení.
L’entonació interrogativa.
El ritme de la frase.
El so [z] [u] [wa].
Lletres mudes al present dels verbs acabats en -er.
L’entonació de les frases.
Les vocals nasals.
Continguts de procediments
1. Associació d’un so a una grafia.
2. Reproducció de sons i entonacions.
3. Identificació de missatges orals.
4. Transferència d’informacions d’un codi
oral a un codi escrit.
5. Interpretació escrita de diàlegs.
6. Descripció de persones.
7. Formulació de preguntes.
8. Expressió d’opinions relacionades amb
la vida quotidiana i de necessitat.
9. Anàlisi de semblances i diferències
entre la llengua francesa, la catalana i la
castellana.
10. Interpretació i expressió de prohibició i obligació i de les activitats de cada dia
11. Formulació de preguntes sobre l’hora, els mitjans de transport, i la localització
dels edificis d’una ciutat.
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Continguts d’actituds
1. Atenció i respecte vers els missatges
orals expressats en francès.
2. Rigor en els continguts dels escrits.
3. Interès i participació en les activitats
de classe.
4. Valoració de les diferències entre la
llengua francesa, la castellana i la catalana.
5. Reconeixement i aprofitament dels errors propis.
ANNEX 4

Per Resolució de 10 de desembre de
2001 (DOGC núm. 3540, de 24.12.2001),
es va autoritzar l’absorció del centre docent
privat Palcam II, pel centre docent privat
Palcam, ambdós de Barcelona.
En la mateixa Resolució es va autoritzar
la supressió d’unitats dels ensenyaments de
batxillerat del centre resultant de l’absorció.
D’acord amb l’article 28 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, a proposta de la Direcció General de
Centres Docents,

Certificació
“Certificat núm. (1)
”Certificació d’estudis dels ensenyaments
substitutoris de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior.
”(2) secretari/ària del centre (3), segons
les dades que hi ha dipositades en aquesta
Secretaria,
”Certifico:
”Que (4) amb DNI número (5), natural de
(6), nascut/da en data (7) ha cursat en
aquest centre els ensenyaments de promoció als cicles formatius de grau superior de
formació professional específica, de la família (8) i ha estat declarat: (*) amb la qualificació de (**).
”La superació d’aquests ensenyaments
possibilita l’accés als cicles formatius de grau
superior de les famílies professionals de (8).
”I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del/de la director/a del
centre, a petició de la persona interessada,
a (9) el dia (10).
”Localitat i data
”El/La secretari/ària
”Vist i plau
”El/La director/a
”(11) (12)
”Segell del centre.”
(1) Número del certificat.
(2) Nom i dos cognoms. Pel que fa als
centres privats que no tinguin secretari/ària,
el certificat es farà a nom del director/a, de
forma que en lloc de dir: “(2) secretari/ària
del centre” hi posarà: “(2) director/a del
centre...”
(3) Denominació del centre: almenys el
nom i el municipi.
(4) Nom i dos cognoms de l’alumne/a.
(5) DNI o passaport.
(6) Municipi de naixement de l’alumne/a
o país per als nascuts fora d’Espanya.
(7) Data de naixement.
(8) Noms de les famílies professionals.
(9) Localitat on se signa el certificat.
(10) Data en què se signa el certificat.
(11) Nom, dos cognoms i signatura del/
de la secretari/ària del centre (per als centres que en tinguin), o del director/a.
(12) Nom i dos cognoms i signatura del/
de la director/a del centre.
(*) Apte o no apte.
(**) Qualificació final de 5 a 10, només per
als declarats apte.
(02.144.143)

RESOLUCIÓ ENS/1592/2002, de 13 de
maig, per la qual es modifiquen els concerts
dels centres docents privats Palcam II i
Palcam, ambdós de Barcelona.

Resolc:
—1 Declarar extingit el concert educatiu,
en el nivell de batxillerat i cicles formatius
de grau mitjà i superior, subscrit amb el titular del centre docent privat Palcam II, de
Barcelona, amb número de codi 08003464.
—2 Modificar el concert educatiu del centre Palcam, de Barcelona, amb número de
codi 08010468, per als nivells i condicions
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta
Resolució.
—3 La Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat) del Departament d’Ensenyament
efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions oportunes en els documents administratius corresponents.
—4 Aquesta Resolució tindrà efectes a
partir de l’1 de gener de 2002 i s’inscriurà
al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 13 de maig de 2002
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Comarca: Barcelonès.
Nivell educatiu i unitats concertades: educació primària.
20 unitats.
Nivell educatiu i unitats concertades: educació secundària obligatòria.
3 unitats de primer curs de primer cicle.
3 unitats de segon curs de primer cicle.
3 unitats de primer curs de segon cicle.
3 unitats de segon curs de segon cicle.
Nivell educatiu i unitats concertades: batxillerat.
4 unitats (2 unitats de primer curs i 2
unitats de segon curs).
Nivell educatiu i unitats concertades: cicle formatiu de grau mitjà (CFGM).
1 unitat de primer curs de gestió administrativa (CFGM 0201).
1 unitat de primer curs de comerç (CFGM
0601).
Nivell educatiu i unitats concertades: cicle formatiu de grau superior (CFGS).
3 unitats (1 unitat de primer curs i 2 unitats de segon curs) d’administració i finances (CFGS 0252).
(02.120.092)

RESOLUCIÓ ENS/1609/2002, de 30 de
maig, per la qual es resolen els concursos
convocats per la Resolució de 27 de novembre de 2001, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció
d’Ensenyament, als centres públics d’ensenyaments secundaris i a les escoles oficials
d’idiomes i de concurs de mèrits per tal de
proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docents de psicologia i pedagogia vacants als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica.
Per la Resolució de 27 de novembre de
2001 (DOGC núm. 3525, de 30.11.2001),
es va anunciar la convocatòria de concurs
de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Ensenyament, als
centres públics d’ensenyaments secundaris i a les escoles oficials d’idiomes i de
concurs de mèrits per tal de proveir amb
caràcter definitiu llocs de treball docents de
psicologia i pedagogia vacants als equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica.
Finalitzat el termini, tant de reclamacions
com de desistiments, procedeix la publicació de la resolució definitiva, tal com estableixen les bases 22 de l’annex 1, en relació amb la convocatòria de concurs de
trasllats, i 5 de l’annex 2, quant al concurs
de mèrits als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica.
En conseqüència,

Resolc:

ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT).

Codi: 08010468
Denominació: Palcam.
Municipi: Barcelona.
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—1 Es resolen els concursos de trasllats
per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Ensenyament, als centres públics
d’ensenyaments secundaris i a les escoles
oficials d’idiomes i de concurs de mèrits per
tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de
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treball docents de psicologia i pedagogia vacants als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica, convocats per l’esmentada Resolució de 27 de novembre, en
els termes que s’indiquen:
1.1 A l’annex 1 s’indiquen els funcionaris que obtenen destinació per la seva participació a la fase de recol·locació a centre,
ordenats per delegació territorial, municipi
del centre adjudicat, cos, especialitat de la
nova adjudicació i per puntuació total del
barem de mèrits.
1.2 A l’annex 2 s’indiquen els funcionaris que obtenen destinació per la seva participació a la fase de dret preferent, ordenats per cos, especialitat de la nova
adjudicació i per puntuació total del barem
de mèrits.
1.3 A l’annex 3 s’indiquen els funcionaris de carrera que obtenen destinació per la
seva participació a la fase de concurs de
trasllats, ordenats per cos, especialitat, si
escau, de la nova adjudicació i per puntuació total del barem de mèrits.
1.4 A l’annex 4 s’indiquen el professorat pendent de ser nomenat funcionari de
carrera que obté destinació per la seva
participació a la fase de concurs de trasllats, ordenat per cos, especialitat, any
d’oposició, torn i número d’ordre.
1.5 A l’annex 5 s’indiquen els funcionaris que obtenen destinació per la seva participació en el concurs de mèrits als EAP,
ordenats per puntuació total del barem de
mèrits.
1.6 A l’annex 6 s’indiquen els funcionaris que, havent participat en el concurs de
trasllats i/o al concurs de mèrits als EAP, es
declaren exclosos d’aquests concursos,
perquè no reuneixen algun dels requisits
exigits a les bases dels concursos.
—2 Es resolen les reclamacions interposades contra les adjudicacions definitives,
en el sentit que s’especifica a continuació:

2.1 A l’annex 7 s’indiquen els funcionaris a qui s’estimen les reclamacions presentades.
2.2 A l’annex 8 s’indiquen els funcionaris a qui es desestimen les reclamacions presentades en no existir fonaments de dret en
les seves al·legacions.
2.3 A l’annex 9 s’indiquen els funcionaris que es veuen afectats en la seva puntuació i/o adjudicació com a conseqüència de
reclamacions de tercers.
2.4 A l’annex 10 s’indiquen els funcionaris a qui s’anul·la la destinació obtinguda
en el concurs de trasllats, ja que el lloc adjudicat no figura a la planificació educativa
prevista pel Departament d’Ensenyament.
—3 La presa de possessió de les destinacions adjudicades té efectes econòmics i
administratius d’1 de setembre de 2002. No
obstant això, i als efectes de participar en
futurs concursos de provisió de llocs de
treball, no es considera que hagin canviat
de destinació aquells participants que n’hagin obtingut una, per la seva participació a
la fase de recol·locació, al mateix centre en
el qual es van veure afectats per la pèrdua
provisional o definitiva de la destinació.
—4 El caràcter definitiu de les destinacions adjudicades als professors dels cossos
d’ensenyaments secundaris detallats a l’annex 4 d’aquesta Resolució queda condicionat a l’obtenció del nomenament com a
funcionaris de carrera dels cossos respectius.
—5 Amb la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya d’aquesta Resolució es donen per notificats els interessats
a tots els efectes.
—6 D’acord amb les bases 23 de l’annex
1 i 6 de l’annex 2, de la Resolució de 27 de
novembre de 2001, s’estableix el període
comprès entre els dies 16 de setembre i 15

d’octubre de 2002 per retirar la documentació lliurada pels concursants. A aquests
efectes, podran fer-ho personalment o delegar-ho en una altra persona, degudament
autoritzada, sempre que el mateix interessat o tercers no hagin interposat recursos
que el puguin afectar. Si no es retira la documentació en el termini establert, s’entendrà que el participant renuncia a recuperarla i, per tant, perdrà el seu dret a fer-ho.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, 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 públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 de maig de 2002
P . D.

(Resolució de 27.11.2001,
DOGC de 30.11.2001)
Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1
Col·lectiu A = Professorat afectat per la pèrdua provisional o definitiva de la destinació definitiva.
Col·lectiu B = Professorat que ha superat el procediment selectiu d’adquisició de noves
especialitats o professorat adscrit a un lloc de treball no sol·licitat de la formació professional
específica, en virtut de la Resolució de 30 de març de 2001.
Col·lectiu C = Professorat afectat per la pèrdua provisional o definitiva de la destinació definitiva que s’ha confirmat al lloc de treball que ocupava en el centre de destinació provisional.
Relació de professors que han obtingut destinació per la seva participació a la fase de recol·locació a centre.

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Col·lectiu

Denominació del centre

Especialitat: alemany
Ribera Ribalta, Concepcion ...................................................... 040820784Q

105,4800

A

IES Maragall

Especialitat: anglès
Salamanca Gomez, Maria-Isabel ............................................. 037316025C

101,2400

A

IES Menéndez y Pelayo

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
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Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom
DNI
Especialitat: construccions civils i edificació
Trebejo Sanchez, Fernando ....................................................... 038487408J

Puntuació

Col·lectiu

Denominació del centre

90,6000

A

IES Mare de Déu de la Mercè

Especialitat: economia
Claverol Rodrigo, Mireia ........................................................... 040822714Z
Aso Lopez, M. del Carmen ...................................................... 018157025C

106,5000
103,6900

A
A

IES Joan d’Àustria
IES Escola del Treball

Especialitat: filosofia
Salvo Torres, Ramon ................................................................. 039641550S

103,1000

A

IES Escola del Treball

Especialitat: formació i orientació laboral
Serra Montane, Maria Rosa ..................................................... 040556700H

86,0000

A

IES Mare de Déu de la Mercè

Especialitat: hoteleria i turisme
Sola Xifra, Luis .......................................................................... 038778770B

83,4800

A

IES Meridiana

Especialitat: llatí
Solina Feliu, Merce ................................................................... 046106884A
Fernandez Cueto, Jacinto ......................................................... 010110248T

94,4400
75,0000

A
A

IES Milà i Fontanals
IES Príncep de Girona

Especialitat: llengua catalana i literatura
Serra Cardo, David ................................................................... 038778729Q

78,9200

A

IES Bernat Metge

Especialitat: matemàtiques
Bonvehi Cullell, Lourdes ........................................................... 037323639K

72,0700

A

IES Montjuïc

Especialitat: organització i projectes de sistemes energètics
Barca Salom, Francisco ........................................................... 039644650X

88,7200

A

IES Escola del Treball

Especialitat: tecnologia
Ferre Lacasa, Joan ................................................................... 037652252X
Gutierrez Moreno, Sebastia ...................................................... 036965528C

82,2000
62,7500

A
C

IES La Guineueta
IES Pere Bosch i Gimpera

Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: manteniment de vehicles
Mutge Abello, Vicent ................................................................. 078068188R

91,0000

A

IES Mare de Déu de la Mercè

Especialitat: oficina de projectes de construcció
Garcia Muniz, Lia Perla ........................................................... 037376474W

75,4000

A

IES Mare de Déu de la Mercè

91,9400

C

IES Domènec Perramon

Especialitat: anglès
Garcia Muñoz, Ana Maria .......................................................... 043421845F

68,9000

A

IES Eugeni d’Ors

Especialitat: organització i processos de manteniment de vehicles
Gomez Alfaro, Fausto .............................................................. 037319434W

59,8600

A

IES Pompeu Fabra

84,4000

A

IES Pere Barnils

Especialitat: anglès
Jimenez Franco, M. Claudia .................................................... 051385359R

77,1000

A

IES Provençana

Especialitat: geografia i història
Jorda Estupiña, Manuel ............................................................ 040028225Z

100,7000

C

IES Bisbe Berenguer

Especialitat: informàtica
Clemente Guillen, M. Jesus ..................................................... 018012732Y
Barrantes Galindo, Juan Ignacio .............................................. 076226919C

82,5000
78,0700

A
A

IES Provençana
IES Provençana

Especialitat: llengua castellana i literatura
Mercader Rubio, Luis ............................................................... 027219942V
Alias Nuñez, Alejandra .............................................................. 035030188S

88,5600
72,4400

A
A

IES Pedraforca
IES Pedraforca

Especialitat: organització i processos de manteniment de vehicles
Vendrell Granell, Esteban ......................................................... 037563194P

47,3200

A

IES Pedraforca

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: Arenys de Munt
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Ciordia Mata, Alfredo ................................................................ 015773743K
Municipi: Badalona
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari

Municipi: Centelles
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: economia
Ylla-Catala Bore, Montserrat ..................................................... 077271003L
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
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Cognoms i nom
DNI
Especialitat: tecnologia
Corbacho Nieto, Iolanda .......................................................... 035057639G

Puntuació

Col·lectiu

Denominació del centre

86,5000

A

IES Can Vilumara

95,1400

A

IES Manuel Blancafort

83,1000

A

IES Lacetània

126,0600

C

IES Thos i Codina

83,0000

A

IES de Mollet del Vallès

89,9400

A

IES La Mina

64,6000

A

IES Can Puig

57,0000

A

IES Castellet

95,5000
93,6000

A
A

IES Lluís Companys
IES Lluís Companys

64,0000

A

IES de Vic

63,0600

A

IES Joaquim Mir

Especialitat: geografia i història
Oton Catalan, Josep ................................................................. 038070469H

69,0000

A

IES Joan Miró

Especialitat: tecnologia
Osuna Osuna, Juan Jose ......................................................... 046311906A

86,0000

C

IES Francesc Macià

Municipi: la Garriga
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: filosofia
Garrigos Baeza, Josep-Alfons ................................................. 021417340Q
Municipi: Manresa
Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: instal·lacions electrotècniques
Miranda Mercader, Miquel ......................................................... 046580677L
Municipi: Mataró
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: filosofia
Pardo Gonzalez, Salvador ......................................................... 016773808T
Municipi: Mollet del Vallès
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: economia
Roldan Gimenez, Luis ............................................................... 040833587P
Municipi: Sant Adrià de Besòs
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Garcia Fontcuberta, Concepcio ................................................ 037732772F
Municipi: Sant Pere de Ribes
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Pardines Perez, Manuel ............................................................ 018948397P
Municipi: Sant Vicenç de Castellet
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: llengua catalana i literatura
Colell Llop, Lluis ........................................................................ 040894787M
Municipi: Tordera
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Garcia Turon, Joan .................................................................... 077905617V
Marigo Costa, Josep ................................................................ 077283008H
Municipi: Vic
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Casals Casanovas, Ramon ...................................................... 033933156Z
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: llengua catalana i literatura
Alba Carbonell, Araceli ............................................................. 077286395R

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Cornellà de Llobregat
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
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Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom
Municipi: el Prat de Llobregat

DNI

Puntuació

Col·lectiu

Denominació del centre

52,0000

A

IES Illa dels Banyols

93,5500

A

IES El Cairat

Especialitat: anàlisi i química industrial
Vich Enrich, M. Gloria ............................................................... 077061975S

74,9900

A

IES Severo Ochoa

Especialitat: tecnologia
Cases Sanz, Jose Luis ............................................................. 046400591T
Arias Rodriguez, Juan Carlos ................................................... 037369785Y
Larios Bastaros, Luis Miquel ................................................... 043397276W

100,4000
95,7300
80,9500

C
C
C

IES La Mallola
IES La Mallola
IES Joanot Martorell

79,4400

A

IES Severo Ochoa

56,2000

A

IES Bernat el Ferrer

Especialitat: administració d’empreses
Gonzalez Perez, Maria Flor ...................................................... 036560525R

81,9000

A

IES Camps Blancs

Especialitat: tecnologia
Ariño Dominguez, Adolfo .......................................................... 046326187R

96,5400

A

IES Camps Blancs

100,5000

A

IES Francesc Ferrer i Guàrdia

54,2000

A

IES Ribot i Serra

93,1400

C

IES de Sentmenat

54,7800

A

IES Puig Cargol

78,8500

C

IES Montilivi

Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Rodriguez Bejar, Diego ............................................................. 038410208R
Municipi: Esparreguera
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: economia
Cobos Hernandez, Jose-Maria ................................................ 046319326V
Municipi: Esplugues de Llobregat
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari

Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: serveis a la comunitat
Mustienes Montero, M. Angels ................................................ 037662837S
Municipi: Molins de Rei
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Sanz Lucea, Jose Maria ........................................................... 017864775P
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari

Municipi: Sant Joan Despí
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Cuartero Coscolla, Miguel Angel ............................................. 017838592E

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: assessoria i processos d’imatge personal
Llorens Sallares, Joana ............................................................. 046219510K
Municipi: Sentmenat
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: cultura clàssica
Rodriguez Parente, Maria-Jesus .............................................. 015350394X

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: Calonge
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Almar Llado, Josep M. ............................................................. 040430399X
Municipi: Girona
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: cultura clàssica
Vila Alsina, Francesca ............................................................... 040296394A
708
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Cognoms i nom
Municipi: Olot

DNI

Puntuació

Col·lectiu

Denominació del centre

23,3000

A

IES Bosc de la Coma

72,6200

A

IES de Sant Feliu de Guíxols

54,2000

C

IES de Santa Coloma de Farners

85,0800

C

IES Els Planells

60,1200

A

IES Almatà

22,5000

B

IES Josep Vallverdú

78,0000

A

IES Escola del Treball

84,5000

A

IES Ramon Berenguer IV

Especialitat: anglès
Campoy Lombardia, Carmen ................................................... 038505471K

70,1400

A

IES Salvador Vilaseca

Especialitat: sistemes electrònics
Prats Masoni, Joan M .............................................................. 039655875B

33,5000

B

IES Lluís Domènech i Montaner

Especialitat: tecnologia
Mallafre Mestre, Ricard ............................................................. 039852471A

46,1000

A

IES Baix Camp

95,4200

A

IES Francesc Vidal i Barraquer

A

IES Montsià

Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Ortiz Barnes, M. Dolors ............................................................. 043672419L
Municipi: Sant Feliu de Guíxols
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: formació i orientació laboral
Brunes Marfa, Francesc ........................................................... 077273088B
Municipi: Santa Coloma de Farners
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: francès
Soler Pol, Carme ....................................................................... 040309045G

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: Artesa de Segre
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: biologia i geologia
Castella Ribera, Josep M. ........................................................ 040858868N
Municipi: Balaguer
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: llengua castellana i literatura
Solsona Medrano, M Josefa ..................................................... 040789501J
Municipi: les Borges Blanques
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: sistemes electrotècnics i automàtics
Garrido Contreras, Francesc Josep ........................................ 040890141M
Municipi: Lleida
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Luaces Boixadera, Fco. Javier ................................................. 040875157V

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Cambrils
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Vicente Floria, Alfonso .............................................................. 039669667A
Municipi: Reus
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari

Municipi: Tarragona
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: informàtica
Camps Ratera, Josep ............................................................... 039662624K

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE

Municipi: Amposta
Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: mecanització i manteniment de màquines
Bonet Pons, Emilio ................................................................... 077882815P
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54,0000

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom
Municipi: Flix

DNI

Puntuació

Col·lectiu

Denominació del centre

Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: processos de gestió administrativa
Garcia Vega, Julio Antonio ....................................................... 046592406H

55,2000

A

IES de Flix

28,0000

A

IES Mare de Déu de la Candelera

81,0000

A

IES Mare de Déu de la Candelera

29,0000

A

IES Les Planes

44,0000

A

IES Joaquin Bau

Municipi: l’Ametlla de Mar
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: administració d’empreses
Muñoz Ripolles, Carmen .......................................................... 018912837Y

Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: processos de gestió administrativa
Marsal Subirats, Maria ............................................................. 040916818W
Municipi: Santa Bàrbara
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: tecnologia
Gas Aixendri, Joaquin ............................................................... 039678433Y
Municipi: Tortosa
Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: anglès
Alonso Molins, Manuel Carlos .................................................. 040916062M

ANNEX 2
Col·lectiu A = Professorat amb dret a obtenir destinació definitiva a la mateixa localitat
on l’havien tingut abans de perdre-la.
Col·lectiu B = Professorat afectat per la pèrdua provisional o definitiva de la destinació
definitiva.
Col·lectiu C = Professorat procedent de centres públics espanyols a l’estranger.
Relació de professors que han obtingut destinació per la seva participació a la fase de dret preferent.
Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Col·lectiu

Denominació del centre (municipi)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: anglès
Serrano Gonzalez, Maria Carmen .................... 050019841Q
Mateos Sanchez, M. Luisa .............................. 007813841M
Torres Mur, Pilar ................................................ 017990410V
Bringue Campi, M. Dolors ................................ 040861750L
Les Manso, Rafael-Jose .................................. 015234722M
Pacheco Torres, Felipa ..................................... 007040310X
Rufie Jove, Maria .............................................. 040850372A
Romero Buiza, Encarnacion ............................. 028450002Z
Fuste Garcia, Alicia Eulalia ............................... 046217498X
Barnadas Molins, Xavier ................................... 038499867Y
Canet Serra, Sara ............................................. 039343369Y

134,2000
100,3500
93,4000
91,7200
90,3200
88,0200
87,0000
76,3200
63,2000
59,3000
54,7000

B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B

IES Pons d’Icart (Tarragona)
IES Les Corts (Barcelona)
IES XXV Olimpíada (Barcelona)
IES Secretari Coloma (Barcelona)
IES Josep Pla (Barcelona)
IES Milà i Fontanals (Barcelona)
IES Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)
IES Mercè Rodoreda (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat)
IES Joan Miró (Cornellà de Llobregat)
SES de Navarcles (Navarcles)

Especialitat: biologia i geologia
Bibiloni Rotger, Maria-Antonia .......................... 041404987L
Prellezo Garcia, Rosa-Maria ............................. 037672607X
Sitjes Suaña, Neus ............................................ 039308715J
Calleja Garcia, Candida .................................... 030067745Y

105,4300
103,5000
86,4000
82,5000

B
B
B
B

IES Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat)
IES Badalona VII (Badalona)
SES de Navarcles (Navarcles)
IES Polinyà (Polinyà)

Especialitat: cultura clàssica
Corominas Cladellas, Lluís .............................. 038994800W
Lasterra Arregui, Maria-Elena .......................... 015761626W

139,6000
101,4600

B
B

IES Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)
IES Bisbe Berenguer (l’Hospitalet de Llobregat)

Especialitat: dibuix
Trave Feliu, Luis ................................................ 042966718G
Figueras Mila, Abel ........................................... 039836296C
Blanco Fernandez, Alejandro ........................... 017832912T
Nicolau Tarrats, Montserrat .............................. 041078909N
Danti Barbany, Inmaculada ............................... 052142558V

102,0000
90,8500
87,2600
57,5000
16,0000

B
B
B
B
B

IES
IES
IES
IES
IES

Jaume Balmes (Barcelona)
Maragall (Barcelona)
Joan Boscà (Barcelona)
Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet)
de l’Ametlla del Vallès (l’Ametlla del Vallès)

Especialitat: educació física
Iglesias Cucurull, Teresa ................................... 035011618Y
Gilabert Beltran, Laura ...................................... 039331379E
Olivares Martinez, Jose .................................... 000552214F
Cargol Saus, Maria dels Àngels ....................... 040299293G
Navarro Mingarro, Pablo ................................... 073229392Z

81,3000
78,5400
75,3600
55,2000
21,4000

B
B
B
B
B

IES
IES
IES
IES
IES

de Pallejà (Pallejà)
Mig-Món (Súria)
Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet)
Carles Rahola i Llorens (Girona)
Moianès (Moià)
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Núm. 914

Cognoms i nom
DNI
Especialitat: física i química
Guasch Vallverdu, Luis Jose ............................ 040835846J
Aliaga Tomas, Josep M. ................................... 039660675G
Valle Ferrer, Susana .......................................... 037268344H
Reyner Tort, Josep ............................................ 038776103N
Baquedano Espona, M Teresa ......................... 016534276J
Cerro Rivero, Carlos ........................................ 046544576M

Puntuació

Col·lectiu

103,0300
85,6500
66,1700
58,5000
47,1000
22,8500

B
B
B
B
B
B

IES Bisbe Berenguer (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Comte de Rius (Tarragona)
IES Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès)
SES de Navarcles (Navarcles)
IES Estany de la Ricarda (el Prat de Llobregat)
SES de Badalona (Badalona)

Especialitat: filosofia
Rius Anton, Nuria .............................................. 046315699R
Robledo Martin, Jose-Manuel .......................... 020393336H
Serra Narciso, Francesc-Xavier ........................ 036917980J
Cuevas Vilchez, Josep ...................................... 036937070J
Cruells Buron, Dolors ........................................ 046216475E
Bayod Brau, Jordi ............................................. 035018995T

128,9600
99,6000
89,0000
85,7000
84,6000
57,0000

B
B
B
B
B
B

IES
IES
IES
IES
IES
IES

Especialitat: formació i orientació laboral
Herrera Terrado, Xavier ..................................... 040861931Q
Taberner Segura, Carmen ................................ 043027444X
Mestres Ventura, Josefa ................................... 077830193X

97,5000
41,7600
31,9200

B
B
B

IES Caparrella (Lleida)
IES de Vic (Vic)
IES Pere Martell (Tarragona)

Especialitat: francès
Lopez Torello, Elena .......................................... 040735983Q
Moriones Lopetegui, Lidia ................................ 072641327J
Amat Mestre, Emilia .......................................... 040248747N
Bujosa Mir, Llorenç Rafel .................................. 042948463B
Sanchez Llopart, M. Purificacion ..................... 039337295G
Garcia Volta, Gabriel ......................................... 036547619K

129,8400
127,7200
109,4200
105,3800
102,0000
91,7400

B
B
B
B
B
C

IES
IES
IES
IES
IES
IES

La Mallola (Esplugues de Llobregat)
Valldemossa (Barcelona)
Vila de Gràcia (Barcelona)
Badalona VII (Badalona)
Guillem Catà (Manresa)
Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Especialitat: geografia i història
Gil Garcia, Adela ............................................... 037258543S
Carral Olondris, Carmen ................................... 031381262Q
Sanchez Fontal, Ernesto .................................. 038478701T
Porta Perales, Miguel ........................................ 038716391P
Mola Poveda, Josep-Maria .............................. 077526785H
Navarro Aranda, Montserrat ............................. 037790273P
Gonzalez Betlinski, Margarida ......................... 036965257W
Fradera Bota, Narcis ......................................... 038476842G
Ugalde Perona, Eduard .................................... 037316089S
Gorrindo Lamban, M. Jesus ............................ 037266553K

126,3600
112,3800
110,6700
109,5000
94,3000
94,2000
90,8300
90,5000
82,0000
80,2500

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Jaume Balmes (Barcelona)
XXV Olimpíada (Barcelona)
Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)
Gal·la Placídia (Barcelona)
Badalona VII (Badalona)
Les Corts (Barcelona)
Lluís Vives (Barcelona)
XXV Olimpíada (Barcelona)
La Mina (Sant Adrià de Besòs)
Numància (Santa Coloma de Gramenet)

Especialitat: grec
Perez Torres, Merce ......................................... 035083860M

31,8600

A

IES Margarida Xirgu (l’Hospitalet de Llobregat)

Especialitat: informàtica
Diez Guirao, M. Carme ..................................... 040963468P

56,1000

B

IES Caparrella (Lleida)

Especialitat: llengua castellana i literatura
Aznar Angles, Eduardo ..................................... 037310364V
Gimeno Terraza, Isabel ..................................... 037660686A
Esteva de Llobet, Maria-Dolors ....................... 037770174B
Blanch Joaristi, Eduardo .................................. 036951295R
Sanz Lallana, Pedro .......................................... 013282724V
Rebollo Laserna, Ana-Maria ............................ 023202701W
Fanjul Suarez, Mercedes .................................. 071612886V
Alvarez Borja, Maria-Begoña ............................ 036930049F
Gonzalez Garcia, M. Jesus .............................. 010504270D
Zamora Pozuelo, Rose Marie ........................... 039324621A
Jimenez Fernandez, Nieves ............................. 077072259H

135,2400
119,3400
118,5000
112,7200
109,5500
106,0000
88,7000
85,1000
85,1000
65,7000
47,2200

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IES XXV Olimpíada (Barcelona)
IES Costa i Llobera (Barcelona)
IES Josep Pla (Barcelona)
IES Galileo Galilei (Barcelona)
IES Llobregat (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat)
IES Salvador Espriu (Salt)
IES Numància (Santa Coloma de Gramenet)
SES Sant Salvador (Tarragona)
IES Mig-Món (Súria)
IES Vilassar de Mar (Vilassar de Mar)

Especialitat: llengua catalana i literatura
Llistosella Felip, Roser ...................................... 040424195Q
Melich Martra, Jordi .......................................... 039836711K
Martin Marty, Maria-Eulalia ............................... 037735423J
Feixa Altarriba, Josepa ..................................... 040889824X

118,3400
115,9000
103,8900
63,4400

B
B
B
B

IES Secretari Coloma (Barcelona)
IES Bonavista (Tarragona)
IES Pere Bosch i Gimpera (Barcelona)
SES de Badalona (Badalona)

Especialitat: matemàtiques
Guevara Casanova, Yolanda ............................ 046224383H
Alberti Palmer, Miquel ....................................... 042992427E
Cubas Garcia, Carlos de .................................. 022647595R
Ferrer Lloret, Maria Asuncion ........................... 077960898Y
Folguera Grau, Josep ...................................... 037326564W
Sanchez Campoy, Miguel ................................. 052421584F

108,2300
68,1500
62,3000
49,8200
33,9000
21,5000

B
B
B
B
B
B

IES
IES
IES
IES
IES
IES

Especialitat: processos sanitaris
Vidal Company, M. Dolors ................................ 040289092S

88,0000

B

IES Narcís Xifra i Masmitjà (Girona)

Especialitat: psicologia i pedagogia
Domingo Villarreal, Angel .................................. 037685902B

84,6600

B

IES Sant Andreu (Barcelona)
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Denominació del centre (municipi)

XXV Olimpíada (Barcelona)
Badalona VII (Badalona)
Pla de l’Estany (Banyoles)
Eugeni d’Ors (l’Hospitalet de Llobregat)
Vilatzara (Vilassar de Mar)
Vil·la Romana (la Garriga)

Badalona VII (Badalona)
Vallès (Sabadell)
Vil·la Romana (la Garriga)
Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)
d’Argentona (Argentona)
de L’Arboç (l’Arboç)

Full de disposicions i actes administratius

Especialitat: sistemes electrotècnics i automàtics
Correa Albelo, Jose Manuel ............................. 038425312V

82,3600

B

IES Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Especialitat: tecnologia
Valero Bretones, Antonio .................................. 037348183R
Munar Fors, Felipe ............................................ 046211656X
Navarro Piqueras, Alfredo ................................ 038070505P
Martinez No, Maria Dolors ............................... 039044597G
Perona Camacho, Francisco ............................ 039849707E
Tranche Martin, Angel ....................................... 036931989S
Albareda Cabello, Ernesto ................................ 037690406F
Gallegos Ortega, Antonio ................................. 035005273D
Lopez Cadenas, Alberto ................................... 037677972Q
Muniente Navales, Feliu .................................... 036503380B

115,9600
113,0000
91,3200
89,3000
83,0000
82,0000
80,9400
79,1000
71,5000
18,0000

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Torras i Bages (l’Hospitalet de Llobregat)
Joan Coromines (Barcelona)
Ítaca (Sant Boi de Llobregat)
Pau Claris (Barcelona)
Pons d’Icart (Tarragona)
La Guineueta (Barcelona)
Josep Pla (Barcelona)
Marianao (Sant Boi de Llobregat)
Eugeni d’Ors (Vilafranca del Penedès)
Príncep de Girona (Barcelona)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: mecanització i manteniment de màquines
Cornudella Companys, Antoni ......................... 040865286J

90,3000

B

IES Lacetània (Manresa)

Especialitat: Processos de gestió administrativa
Barba Camara, M. Isabel ................................. 037720053F

86,0000

B

IES Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Especialitat: sistemes i aplicacions informàtiques
Casals Serrano, Montserrat ............................. 040873063Q

87,0000

B

IES Caparrella (Lleida)

ANNEX 3
Relació de professors que han obtingut destinació per la seva participació a la fase de concurs de trasllats.
Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Denominació del centre (municipi)

Cossos de la Inspecció d’Ensenyament
Andres Delgado, Maria Carmen .............................. 040812142E
Gumbert Ribot, Joan .............................................. 077998034C
Serrat Mestre, M. Mercedes ................................... 039633676F
Sanz Soro, Fernando .............................................. 036890123D

188,1490
101,2380
101,1240
74,9580

Inspecció
Inspecció
Inspecció
Inspecció

Lleida (Lleida)
Barcelona (Barcelona)
Barcelona (Barcelona)
comarques (Barcelona)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: administració d’empreses
Frade Lopez, Milagros ............................................. 010041307J
Alberti Girones, Isabel ............................................. 040297757D
Valls Vila, M. del Carme .......................................... 040889235L
Rubio Costa, Ester ................................................... 077903452Z
Barrionuevo Moreno, Juan Manuel ........................ 045068202R
Serra Lluís, Pere ....................................................... 046670168V
Hontoria Olmedillas, Marin ...................................... 046210342F
Cullell Guillamet, Maria Assumpció ......................... 040438456V
Ferrer i Mascort, Pere ............................................. 040300175N
Esteller Hierro, Araceli ............................................. 040925072E
Abras Riera, Nuria ................................................... 040516057Q
Gardella Armengol, Carlos ..................................... 040431233Q
Subiras Pugibet, Marçal ......................................... 046335036H
Figueras Pons, Juventina ....................................... 040927803Q
Cardona Moll, Joan Francesc ................................. 041496826L

86,0000
70,9500
67,4000
65,5000
62,3900
43,3000
39,5000
36,5000
34,5000
32,5000
31,6000
30,3000
25,6000
24,9000
22,4000

IES Montsià (Amposta)
IES Vallvera (Salt)
IES d’Almenar (Almenar)
IES Montilivi (Girona)
IES Cristòfol Ferrer (Premià de Mar)
IES Badalona VII (Badalona)
IES Badalona VII (Badalona)
IES Cap Norfeu (Roses)
IES Vallvera (Salt)
IES Terra Alta (Gandesa)
IES de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners)
IES Cap Norfeu (Roses)
IES Manolo Hugué (Caldes de Montbui)
IES Montsià (Amposta)
IES Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat)

Especialitat: alemany
Palomas Mares, Irene ............................................. 077091562R
Mas Diaz, Sergi ........................................................ 035059774T
Busquets Figueras, Joana ....................................... 046672901J
Roca Cirera, Jordi ................................................... 033935174P

80,7000
38,8400
18,1300
17,1000

IES
IES
IES
IES

Escola del Treball (Barcelona)
Menéndez y Pelayo (Barcelona)
Miramar (Viladecans)
Caparrella (Lleida)

Especialitat: anàlisi i química industrial
Perez Quiñones, Maria Carmen ............................. 046584801A
Paz Marin, Juan Jose ............................................. 034735477A
Gomez Jorge, Paz .................................................. 038443519P
Olle Moreno, Ana ..................................................... 043501862F
Carbonell Moncho, Montserrat ............................... 046641696L

49,9250
11,2000
8,0000
5,1000
4,8000

IES
IES
IES
IES
IES

Joan Oró (Martorell)
de Terrassa (Terrassa)
Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet)
Comte de Rius (Tarragona)
Comte de Rius (Tarragona)

Especialitat: anglès
Cano Heredia, Andres ............................................. 072639129T
Vidal Llorens, Nuria .................................................. 037626794J
Ferrer Matheu, Carme ............................................. 046103730T
Garcia Melendez, Ricard ......................................... 038555107T
Cid Espuny, Manuela .............................................. 040922140B
Gonzalez Selles, Anna Maria ................................... 032602615T
Cariño Damis, Guillermo ......................................... 040978398B
Murtra Roca, M. Jose ............................................. 039666984B
Sanchez Jubert, M. Jose ....................................... 040300787A

106,2200
96,8600
91,1000
77,0000
70,0600
69,4000
66,4000
64,6600
64,1600
712

IES Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)
IES Joan Ramon Benaprès (Sitges)
SES de Badalona (Badalona)
IES Lluís Rutllant (Gelida)
IES Roquetes (Roquetes)
IES de Sentmenat (Sentmenat)
IES Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)
IES Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
IES Santiago Sobrequés i Vidal (Girona)

Núm. 914

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Llorens Vila, Adela ................................................... 041495303Z
Ribas Robert, Rosa ................................................ 040300421M
Sanmartin Miguez, Inmaculada .............................. 040917863N
Buson Torroja, Xavier ............................................... 046331329Z
Sarda Roca, Elisenda ............................................. 039851833D
Cosp Sabadell, Montserrat ...................................... 077092638L
Llado Cribillers, Montserrat ..................................... 043626491E
Ribas Ripoll, M. Carme .......................................... 041451345D
Castro Bayona, M. Jesús ....................................... 040890137R
Mateo Robles, Patricia Maria .................................. 039331531J
Fuentes Gonzalez, Margarita .................................. 002706975J
Plana Viladomat, Eva ............................................... 078000655L
Lopez Vivancos, Alicia ............................................ 046653136M
Lafarga Giribets, Emilio Leandro ............................. 040896954X
Padilla Peleteiro, M. Isabel ..................................... 027459757B
Garcia Lores, Rosa ................................................. 033892243H
Marti Costa, Carmina .............................................. 046672731G
Talens Jorge, Teresa ............................................... 043701542R
Gil Fernandez, M. del Mar ...................................... 016530427M
Medrano Martin, Adoracion ..................................... 032029120X
Casas Gimeno, Anna M. ........................................ 077308551P
Palom Grau, Caterina ............................................. 040320810Q
Balcells Furest, M. Angeles ..................................... 046227142V
Fernandez Barrulles, Misericordia ........................... 039862762J
Tarrech Masdeu, Judit ............................................. 039869120T
Colomer Alberti, Eva ................................................ 038807861F
Grifol Mari, Esther Teresa ........................................ 035090377J
Abenza Marti, Francisca ......................................... 035081103P
Maturana Tudela, Maria Jesus ................................ 077278844V
Dobaño Pane, Adela ................................................ 037246069F
Papaseit Fernandez, Beatriz .................................. 039876788D
Carbones Busquets, Marta ..................................... 077908370X
Serra Mayoral, Jordi ................................................ 040518469J
Pastor Aguado, Maria Dolores ............................... 039185430P
Bertolo Diaz, Ana Sabela ....................................... 035297252A
Fernandez Sanchez, Raquel ................................. 046568930W
Baldrich Gomez, Isabel ........................................... 037683219L
Maderthaner Casadesus, Carme ........................... 043627853G
Roldan Montes, Antonia .......................................... 039180008Z
Grayling Milian, George Peter ................................ 045645958C
Marcelo Garcia, Josefa ........................................... 077737571D
Gil Siscar, Juan Carlos ............................................ 038086032X
Moreno Pichastor, Soledad .................................... 018981426D
Moreno Pichastor, Maria Carmen ........................... 018981427X
Querol Butia, Laura .................................................. 043702077F
Roquet Puges, Montserrat ...................................... 046639514E
Guerra Orte, Raquel ................................................ 035080810Z
Sorolla Labella, Francisca ....................................... 073186971M
Garcia Beltran, Maria Luisa ..................................... 033408867X
Sola Buscalla, Sergi ................................................. 046642446X
Troake Santos, Julia Patricia .................................. 047711859S
Izquierdo Santaularia, Robert ................................ 040892806W
Ballarin Boteller, Ana Maria .................................... 018027240R
Verges Coll, Nuria .................................................... 040327624E
Sala Camarena, Ana Isabel .................................... 020006674D
Torrella Prat, Gemma .............................................. 046114926H
Masip Guiu, M.Mercè ............................................. 043708077G
Real Papell, Jaume .................................................. 033864601E
Sabater Lapetra, Alicia ........................................... 020006447N
Salami San Juan, Javier ......................................... 046596177V
Jove Vidal, Ester ...................................................... 043702846V
Fabregas Cucala, Hector ........................................ 040281485K
Rivera Saura, Ana M. .............................................. 018028861N
Lacort Lopez, Ester ................................................ 035085003K
Martinez Escue, Gemma ......................................... 046565106L
Palazon Ferre, Oscar .............................................. 039695831Q
Cervantes Requena, M. Isabel ............................... 038102985N
Falco Pegueroles, Merce ......................................... 046122485X
Aleixandre Lluch, Mercedes ................................... 033409395D
Hernandez Vidal, Elisenda ....................................... 039691485V
Jiménez Sánchez, Rosa Nuria ............................... 017729186G
Bou Sala, Carme ...................................................... 036932108L
Ribes Tortajada, Paloma ......................................... 073558907P
Castro Fondevila, M. Columna de ......................... 017853655C
Delgado Sugrañes, Montserrat .............................. 039866169Q

59,9000
52,6600
51,3000
51,0000
50,0000
49,4900
49,0000
48,8400
48,8000
48,5400
48,0000
46,6500
46,0000
46,0000
43,4400
41,3000
38,2000
37,6000
37,6000
37,5400
35,2000
34,0000
33,9000
33,7000
33,0000
32,3000
32,0000
30,2000
29,7200
28,2800
27,3000
27,2900
27,0000
26,5000
25,6600
25,4000
25,0000
25,0000
24,5000
24,4300
23,9500
23,9000
23,6700
23,6000
23,5000
23,5000
23,4500
23,4000
23,4000
23,3000
23,3000
23,0000
23,0000
22,9000
22,8000
22,6800
22,6000
22,6000
22,5000
22,4500
22,4000
22,3000
22,2900
22,1000
22,1000
22,0600
22,0000
21,6000
21,5000
21,4000
21,1200
21,1000
21,1000
21,0000
21,0000
713

Denominació del centre (municipi)
IES de l’Ametlla del Vallès (l’Ametlla del Vallès)
IES Josep Brugulat (Banyoles)
IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus)
IES Lluís de Requesens (Molins de Rei)
IES Cambrils (Cambrils)
IES Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes)
IES Antoni Pous i Argila (Manlleu)
IES Quercus (Sant Joan de Vilatorrada)
IES Ronda (Lleida)
IES Pau Casals (Badalona)
IES Ventura Gassol (Badalona)
IES La Bisbal (la Bisbal d’Empordà)
IES Arraona (Sabadell)
IES Josep Lladonosa (Lleida)
IES Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet)
IES Arraona (Sabadell)
IES Bosc de la Coma (Olot)
IES Canigó (Almacelles)
IES Numància (Santa Coloma de Gramenet)
IES de Lliçà (Lliçà d’Amunt)
IES Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès)
IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant Narcís (Girona)
IES La Serreta (Rubí)
IES Joan Guinjoan i Gispert (Riudoms)
SES Joan Puig i Ferreter (la Selva del Camp)
IES d’Argentona (Argentona)
IES Ribera Baixa (el Prat de Llobregat)
IES Josep Mestres i Busquets (Viladecans)
IES Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes)
IES Damià Campeny (Mataró)
IES Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
IES Castell d’Estela (Amer)
IES J.V. Foix (Rubí)
IES Cavall Bernat (Terrassa)
IES Lluís Companys (Tordera)
IES Eugeni d’Ors (Vilafranca del Penedès)
IES Antoni Cumella (Granollers)
IES Arraona (Sabadell)
IES Nicolau Copèrnic (Terrassa)
IES Can Mas (Ripollet)
IES Guillem de Berguedà (Berga)
IES Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)
IES de Deltebre (Deltebre)
IES Terra Alta (Gandesa)
IES Montilivi (Girona)
IES Joan Oró (Martorell)
IES Vilassar de Mar (Vilassar de Mar)
IES de Flix (Flix)
IES Baix Penedès (el Vendrell)
IES Manuel Blancafort (la Garriga)
IES Les Termes (Sabadell)
IES Bonavista (Tarragona)
IES Jaume Huguet (Valls)
IES Abat Oliba (Ripoll)
IES Sòl de Riu (Alcanar)
IES de Pallejà (Pallejà)
IES El Morell (el Morell)
IES de Sentmenat (Sentmenat)
IES Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca)
IES de Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat)
IES El Cairat (Esparreguera)
IES de Castelló d’Empúries (Castelló d’Empúries)
IES Narcís Oller (Valls)
IES Can Puig (Sant Pere de Ribes)
IES Camí de Mar (Calafell)
SES Sant Salvador (Tarragona)
IES Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu)
SES Antoni Ballester (Mont-roig del Camp)
IES de L’Arboç (l’Arboç)
IES Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat)
IES Pla de les Moreres (Vilanova del Camí)
IES El Castell (Esparreguera)
IES Ridaura (Castell-Platja d’Aro)
IES Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)
IES Pla de les Moreres (Vilanova del Camí)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Pallas Corredera, M. Pilar ...................................... 043716132D
Martinez Sanchis, Ana Maria .................................. 018977773J
Grau Mestre, Cristina .............................................. 039691791R
Ibañez Martinez, Ignasi ........................................... 052713682M
Brichs Gonzalez, Nuria ............................................ 046128745Z
Llovera Mitjana, Gemma ......................................... 078080984D
Garcia Barrero, Jose Manuel ................................. 038554594Q
Sala Fortuño, Montserrat ........................................ 039346276S
Riu Moya, Begoña .................................................. 041095382V
Pons Perez, Maria Angela ...................................... 073554947G
Garces Madrenas, Eulalia ....................................... 038108302Q
Aloy Ferrer, Bartolomé ............................................ 078209381C
Gimenez Herranz, Carolina ..................................... 019896087Y
Rios Gomez, Manuel .............................................. 037285482K
Borja Caballer, Julian Manuel ................................. 022565385Q
Parra Granell, Belen ................................................ 029173626N
Fernandez Neira, Adriana ....................................... 009401281P
Llobet Cuenca, Marcelo ......................................... 035030915Y
Ripoll Gasso, Elena ................................................. 043725010D
Olmedo Cortezon, Isabel ......................................... 043716786L
Arenas Soler, Inmaculada ........................................ 077305530T
Camacho Marti, M. Mar .......................................... 039703028Z
Aguilar Llavore, Sergi .............................................. 040328112G
Sanchez Azabal, Maria Pilar .................................... 011768512X

21,0000
21,0000
20,8000
20,6500
20,5000
20,5000
20,4600
20,4000
20,3000
20,3000
20,1300
20,1000
20,0000
20,0000
19,7000
19,6000
19,5000
19,2000
19,2000
19,1000
19,0800
19,0000
12,1200
7,3400

IES Joan Brudieu (la Seu d’Urgell)
IES Pere Borrell (Puigcerdà)
IES Pere Barnils (Centelles)
IES de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners)
IES Manuel Blancafort (la Garriga)
IES Castell del Quer (Prats de Lluçanès)
IES Celestí Bellera (Granollers)
SES de Tona (Tona)
SES Sant Quirze de Besora (Sant Quirze de Besora)
IES Giola (Llinars del Vallès)
IES Baix Montseny (Sant Celoni)
IES Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar)
IES Jaume Vicens Vives (Girona)
IES Reguissol (Santa Maria de Palautordera)
IES Jaume Vicens Vives (Girona)
IES de Taradell (Taradell)
IES Salvador Espriu (Salt)
IES Alexandre Deulofeu (Figueres)
IES Olivar Gran (Figueres)
IES Baix Empordà (Palafrugell)
IES de La Jonquera (la Jonquera)
IES Roses II (Roses)
IES Cap Norfeu (Roses)
SES Pla de Llobregat (l’Hospitalet de Llobregat)

Especialitat: assessoria i processos d’imatge personal
Garcia Portoles, Maria Paz ..................................... 018951924Q

22,0000

IES Cal·lípolis (Tarragona)

Especialitat: biologia i geologia
Anglada Esquius, Montserrat ................................. 039300226B
Perera Servando, Joaquin ....................................... 037730415L
Rosa Flores, Luisa Maria ....................................... 037686698W
Rodriguez Verdun, Teresa ....................................... 040558209D
Juve Lopez, Montserrat ........................................... 038424489E

88,9000
39,9400
36,7400
35,7600
29,9400

IES Castellet (Sant Vicenç de Castellet)
SES de Tona (Tona)
IES Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
SES Manuel Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codines)
SES Sant Quirze de Besora (Sant Quirze de Besora)

Especialitat: construccions civils i edificació
Salas Huguet, Moises Jose ................................... 073187681W
Guari Martinez, Xavier ............................................. 040932112R

58,2000
20,5000

IES Cristòfol Ferrer (Premià de Mar)
IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú)

Especialitat: cultura clàssica
Cardona Colell, Ramon ........................................... 078149545F

57,1900

IES Manuel de Pedrolo (Tàrrega)

Especialitat: dibuix
Freixa March, Joan ................................................. 041078073G
Gonzalez Fernandez, Maria-Angeles .................... 036933517W
Aragones Balague, Marina ...................................... 040518489X
Planet Rabascall, Josep .......................................... 038757701X
Zaldivar Comenges, Jorge ...................................... 022535893X
Santoma Ribas, M. del Pilar .................................. 037658838H
Barroso Piorno, Santiago ....................................... 011715978P
Bigas Saladrigas, Carles ........................................ 038720516Q
Serentill Pena, Anna ................................................ 036932657Q
Clarimon Larrey, Manuel Sergio .............................. 018029262E
Delgado Martinez, Ascension ................................. 043390291D
Barrau Pons, Antoni Joan ...................................... 039869573Q
Padulles Rosell, José M. ........................................ 040878740N
Carbonell Diaz, Javier ............................................. 046525584B
Anglada Guajardo, Rosalia ..................................... 046226998B
Cazcarro Olivan, Eva Corina ................................... 018165942J
Vall Procas, Olga ...................................................... 035028646Z
Bigas Vidal, Montserrat ........................................... 046041997E
Sebastia Noguera, Merce ....................................... 046320877G
Julve Gil, Oscar ....................................................... 038110065P
Sanchez Ayala, Mayra ........................................... 038102745W
Garcia Perez, M. Teresa ......................................... 037369051P
Delgado Leyva, Rosa Maria ................................... 046592300G
Lamas Rull, Rafael .................................................. 046127033G
Vega Gruas, Maria Victoria ..................................... 037385261A
Araño Guell, Ignasi ................................................... 046112779X
Saura Pamies, Francesc ......................................... 038130967A
Quintanas Isern, Maria ............................................ 040317845H
Ramisa Martinez, Jordi ........................................... 035034731G
Mirmi Clua, Gemma ................................................. 040894427J
Agelet de Saracibar Bosch, Mercedes .................. 040887408D
Muñoz Cotore, Clara ............................................... 043428975F
Sese Quiles, Eloy .................................................... 052676181V

85,7000
78,3000
66,0400
63,0000
62,5800
62,1400
53,4000
34,5200
30,4000
23,9200
21,9000
20,0000
17,8000
17,1000
16,7000
16,4000
14,0000
13,0200
9,5000
9,3000
7,9000
7,0000
7,0000
6,9100
6,4000
6,1000
5,7000
5,5000
5,0000
4,6000
4,5000
4,3000
4,3000

IES Apel·les Mestres (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Vallès (Sabadell)
IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)
IES Isaac Albéniz (Badalona)
IES Almatà (Balaguer)
IES Vilassar de Mar (Vilassar de Mar)
IES Antoni de Martí i Franquès (Tarragona)
IES Badalona VII (Badalona)
IES Salvador Espriu (Salt)
IES Josep Mestres i Busquets (Viladecans)
IES de Parets del Vallès (Parets del Vallès)
IES Salvador Vilaseca (Reus)
IES Giola (Llinars del Vallès)
SES de Badalona (Badalona)
IES Torreforta (Tarragona)
IES Banús (Cerdanyola del Vallès)
IES Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)
IES La Romànica (Barberà del Vallès)
IES Montgrí (Torroella de Montgrí)
IES Cavall Bernat (Terrassa)
IES El Bullidor (Rubí)
IES Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)
IES Joan Mercader (Igualada)
IES de Lliçà (Lliçà d’Amunt)
IES Sa Palomera (Blanes)
IES Pere Barnils (Centelles)
IES Pla de les Moreres (Vilanova del Camí)
SES de Navarcles (Navarcles)
IES Andreu Nin (el Vendrell)
IES de Constantí (Constantí)
IES Francesc Ribalta (Solsona)
IES Quercus (Sant Joan de Vilatorrada)
SES Antoni Ballester (Mont-roig del Camp)
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Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Celis Lopez, Juan Manuel ...................................... 038451221M
Serra Moral, Angelina .............................................. 046663891L

4,1000
3,0000

Especialitat: economia
Vila Colomer, Eva .................................................... 043625527R
Girones Moratal, M. Lluisa ..................................... 077910212N
Viros Pujola, Lluis .................................................... 039328453V
Rigau Domingo, Joan ............................................. 040316801D
Borras Vilar, Vicente M. .......................................... 029027503P
Climente Ferrer, Angel ........................................... 046538800W
Soldevila Ruiz, Anna ............................................... 033938596A

34,3000
32,5000
30,5800
29,5000
23,5000
22,9000
21,0000

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Especialitat: educació física
Figueras Riera, Eulalia ............................................. 037667021J
Bonshoms Garcia, Anna-Maria .............................. 078022122G
Silla Cascales, Diego .............................................. 037316734Q
Hernandez Sanchez, Manuel ................................. 037369851A
Ariño Laviña, Jesus Lorenzo ................................... 018015646E
Pros Vila, Jordi ......................................................... 039161818V
Ortega Burillo, Luis ................................................. 037742236H
Berengue Berdegue, Juan ...................................... 040890478C
Zamorano Benito, Felix ........................................... 037796821R
Oliva Fornos, Juan Carlos ...................................... 040886024M
Bistuer Icardo, Florenci ........................................... 038782781C
Sanchez Checa, Antonio Jesus ............................. 046556348R
Barta Peregort, Anna ............................................. 040861112W
Llobet Marti, Bernat ................................................. 046652458V
Blanch Villalba, Ricard ............................................ 040888422B
Huguet Rodriguez, Monica ..................................... 035104323K
Sole Escude, Josep ............................................... 078070443W
Garcia Ocaña, Francisco ........................................ 033915885Q
Jorba Marti, Ricard ................................................. 077109351B
Escalona Exposito, Jose Miguel ............................. 039668652T
Lopez Agostini, Miguel ........................................... 037743679N
Muñoz Lopez, Juan Ramon ................................... 040882351N
Silvestre Padros, Ferran .......................................... 033889755Z
Comes Mirosa, Montserrat ..................................... 040888944G
Llasera Lozano, Eva M. ........................................... 043711783F
Picazos Cardo, Jaime .............................................. 046554540X
Caubet Molina, José Maria .................................... 041081606H
Cusco Ramoneda, Maria Mercè ............................ 077675787A
Marco Latres, Oriol ................................................. 037376592M
Vancells Guerin, Marc ............................................. 045460843D
Llanos Rodriguez, Ruben ....................................... 040890082S
Gonzalez Garcia, Marcos Nazario ......................... 034733658R
Garcia Gonzalez, Alberto Manuel ......................... 046227449W
Sabate Torrents, Joan Tomas ................................ 039658665H
Cabrera Cañas, Isabel ............................................. 052152813Z
Badia Diaz, Eva Maria ............................................. 039703842T
Lafay Bertran, Caterina ........................................... 035111010S
Fabra Mestre, Daniel ................................................ 037668418F
Rescalvo Palomares, Carlos Javier ........................ 052391359G
Gonzalez Molina, Pedro .......................................... 040962799Y
Roda Panades, Marcel ............................................ 046617273E
Perello Aragones, Joan Baptista ............................. 039863291J
Andreu Creus, Elisabet ............................................ 033939684X
Olave Lumbreras, Jose M. ...................................... 016792806T
Aren Lans, Leonardo .............................................. 052146682R
Lopez Carbonell, Esther .......................................... 046232264X
Torres Martin, M. Angeles ....................................... 038090750J
Pinyana Blasco, Julian ............................................ 018972544M
Vilajosana Badia, Marta ........................................... 046654804V
Menen Balaguero, Anna ......................................... 040899751R
Fernandez Benitez, Cristobal .................................. 046668448E
Viñals Valls, Miguel ................................................. 040293088D
Sabate Cervello, Raul ............................................. 039879014G
Corominas Ribera, Laura ........................................ 039343995B

96,4000
90,5000
80,0200
79,5200
74,5200
73,5000
66,0600
62,6500
61,2400
60,3600
56,9000
51,8500
47,5700
47,2000
41,0400
40,5000
39,4200
38,1000
36,0200
35,4000
34,7500
32,0200
30,9800
26,4000
23,9000
23,1600
23,0700
22,6000
22,5500
19,0000
17,4500
16,8800
16,8000
15,9800
15,4000
15,3100
15,0000
15,0000
14,8000
14,7000
14,5000
14,4000
14,3700
14,1700
14,1500
14,1000
14,0000
14,0000
14,0000
13,9000
13,8000
11,9000
10,5600
9,7000

IES Pere Alsius i Torrent (Banyoles)
IES Pere Alsius i Torrent (Banyoles)
IES Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat)
IES Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat)
IES Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat)
IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)
IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)
IES La Serra (Mollerussa)
IES Fort Pius (Barcelona)
IES Joan Oró (Lleida)
IES d’Argentona (Argentona)
IES Miramar (Viladecans)
IES Joan Oró (Lleida)
IES de L’Escala (l’Escala)
IES Almatà (Balaguer)
IES Apel·les Mestres (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Alexandre Satorras (Mataró)
IES Montmeló (Montmeló)
IES Molí de la Vila (Capellades)
IES Cal·lípolis (Tarragona)
IES Josep Mestres i Busquets (Viladecans)
IES Ramon de la Torre (Torredembarra)
IES Joan Miró (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Seròs (Seròs)
IES La Segarra (Cervera)
IES Joan Miró (Cornellà de Llobregat)
IES de Ponts (Ponts)
IES Campclar (Tarragona)
IES Gallecs (Mollet del Vallès)
IES de Terrassa (Terrassa)
IES Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet)
IES Banús (Cerdanyola del Vallès)
IES S’Agulla (Blanes)
IES Eduard Fontserè (l’Hospitalet de Llobregat)
IES El Sui (Cardedeu)
IES Martí Dot (Sant Feliu de Llobregat)
IES Thos i Codina (Mataró)
IES Josep Puig i Cadafalch (Mataró)
IES Voltrera (Abrera)
IES El Castell (Esparreguera)
IES Salvador Dalí (el Prat de Llobregat)
IES La Ferreria (Montcada i Reixac)
IES Giola (Llinars del Vallès)
IES Doctor Trueta (el Prat de Llobregat)
IES de la Roca del Vallès (la Roca del Vallès)
IES Castell del Quer (Prats de Lluçanès)
IES de l’Ametlla del Vallès (l’Ametlla del Vallès)
IES Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar)
IES Euclides (Pineda de Mar)
SES Sant Quirze de Besora (Sant Quirze de Besora)
IES Montsoriu (Arbúcies)
IES Cap Norfeu (Roses)
IES Doctor Trueta (el Prat de Llobregat)
SES Pla de Llobregat (l’Hospitalet de Llobregat)

Especialitat: física i química
Loscos Sole, Vicente .............................................. 040784041G
Garcia Lainez, Julio ................................................ 041263490H
Garcia Bidegain, Rosa Maria ................................. 015912105S
Lopez Tomas, Laura ............................................... 035077304G
Martos Garcia, Cristina ............................................ 037280477F
Tolosa Corrales, Jose .............................................. 078077860J

68,8200
67,4400
60,9400
37,8400
37,0000
35,7000

IES Antoni Torroja (Cervera)
IES Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)
IES Giola (Llinars del Vallès)
IES Moianès (Moià)
IES Numància (Santa Coloma de Gramenet)
IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)
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Denominació del centre (municipi)
IES d’Auro (Santpedor)
IES L’Alt Berguedà (Bagà)
Abat Oliba (Ripoll)
Santiago Sobrequés i Vidal (Girona)
Guillem de Berguedà (Berga)
Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar)
Baldiri Guilera (el Prat de Llobregat)
d’Alella (Alella)
Montilivi (Girona)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Perez Gomez, Jose ................................................ 035066376R
Garcia Velasco, Maria Magdalena ......................... 077833667B
Pollina Tarres, Ramon ............................................. 078076761H
Pla Torremocha, Dolores ......................................... 020423133F
Mangues Sauri, Maria Pilar .................................... 078078254Q
Fuertes Navarro, Maria Olga ................................... 018165801X
Cortes Llorca, Barbara ........................................... 025129096D
Boix Reverte, Rosa Maria ........................................ 052601206E
Garcia Torres, M. Angeles ....................................... 077309033F
Padial Lopez Vizcaino, Maria Luisa ....................... 039693133D
Llosa Ventura, Raul ................................................. 018983163K
Monfort Montañes, M. Angeles ............................... 040936379J

29,9500
28,0500
22,0900
18,9000
18,0000
16,7000
16,5500
13,6000
12,9000
11,4000
10,6000
6,4000

Especialitat: filosofia
Vallmajo Riera, Llorenç ........................................... 040253603S
Tur Ferrer, Antonio .................................................. 041428486N
Puente Orpi, M. Isabel ............................................ 017997688G
Prieto Alvarez, Gerard ............................................. 035060709S
Marginet Serena, Montserrat .................................. 077731869B
Antich Salvado, Ester ............................................. 039869043S
Ginesta Pujol, Anna ................................................ 046329549M
Carbo Picas, M. Teresa ........................................... 046131107F
Jimenez Rey, Carmen .............................................. 077299343T
Cañadell Badenes, Jordi ......................................... 033886014E
Perez Somoza, Juan Jose ..................................... 037367422N
Camps Cervera, Montserrat ................................... 037242325N
Dalmases Castellote, Pilar ..................................... 039639582W
Marin Torondel, Maria Jesus .................................. 033890106C
Montserrat Capella, Miquel .................................... 035033512G
Carrillo Navarrete, Wenceslao ................................. 038410065L
Gozalbo Farled, M. Lourdes ................................... 043391318R
Llop Postic, Llorenç ................................................ 035090017K
Gonzalez Bartolome, Maria Jose ........................... 039036932K
Arias de Celis, Alejandro ........................................ 009745055R
Frias Monreal, Marcos ............................................. 046336043J
Galan Sanchez, Wenceslao .................................... 034961713B
Masso Aguade, Xavier ............................................ 039659910K

150,6500
149,2000
92,4000
65,0000
62,1500
43,0000
39,0000
36,4200
35,5500
34,8800
34,4000
34,2800
34,0000
33,8500
33,8200
33,8000
33,6000
33,5400
33,5400
33,5000
33,4000
33,3600
33,3500

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Montilivi (Girona)
Antoni de Martí i Franquès (Tarragona)
Lluís Companys (Ripollet)
Josep Mestres i Busquets (Viladecans)
Illa dels Banyols (el Prat de Llobregat)
Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
La Ferreria (Montcada i Reixac)
Castell del Quer (Prats de Lluçanès)
de L’Arboç (l’Arboç)
Reguissol (Santa Maria de Palautordera)
Bonavista (Tarragona)
Euclides (Pineda de Mar)
Ramon Barbat i Miracle (Vila-seca)
Joan Mercader (Igualada)
de Vidreres (Vidreres)
La Segarra (Cervera)
Vila-seca (Vila-seca)
Francesc Ribalta (Solsona)
de Palamós (Palamós)
Sòl de Riu (Alcanar)
Alexandre Deulofeu (Figueres)
Olivar Gran (Figueres)
Roses II (Roses)

Especialitat: formació i orientació laboral
Griño Sayrol, Eduard ............................................... 038767434Z
Lopez Coronado, Valentina ..................................... 028448250X
Garrido Perez, Amparo ........................................... 077905793D
Romero Perez, Angeles ........................................... 038446445J
Granollers Juncosa, Mercedes ............................... 039856703A
Peña Perez, Vicenta ................................................ 070234798C
Bone Castellet, Montserrat ..................................... 046115894C
Caceres Lara, M. Jose ............................................ 074608150Z
Castello Luque, Cristina .......................................... 040886532F
Rodriguez Gomez, Juan Jose ................................ 039166931R
Rom Rodriguez, Mercedes ...................................... 046334640J
Zafra Martinez, Jose Maria ..................................... 046041429Y
Alonso Gonzalez, Ramiro ....................................... 036973182S

117,3000
86,7600
85,0000
66,7000
61,2000
42,5000
33,3000
32,5900
31,5000
31,0000
28,0000
26,6000
15,0200

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Hug Roger III (Sort)
Joan Brossa (Barcelona)
Montilivi (Girona)
El Calamot (Gavà)
Lluís Domènech i Montaner (Reus)
Rambla Prim (Barcelona)
Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat)
Montsià (Amposta)
d’Horticultura i Jardineria (Reus)
Castellarnau (Sabadell)
de Badia del Vallès (Badia del Vallès)
Baix Montseny (Sant Celoni)
Provençana (l’Hospitalet de Llobregat)

Especialitat: francès
Mata Sanz, Concepcion ......................................... 038988281S
Martinez Salles, Matilde ........................................... 037711684X
Buixeda Company, Anna M. ................................... 040309910H
Arbues Castan, Maria del Sol ................................. 033875862J
Fernandez Costa, M. Dolores ................................ 036560099N
Girona Puig, Carme ................................................. 039867095E
Andres Gromaches, Esther ..................................... 046115368T
Almendariz Echarri, Julio ......................................... 016527451L
Rams Agusti, Margarita .......................................... 038420397R
Jover Biboum, Mercedes Maria .............................. 046132085L
Garcia Ruiz, Maria Jose ......................................... 052194621P
Rius Dalmau, Inmaculada ....................................... 039666810K
Pallares Masague, Laura ......................................... 046226155L
Lara Cambronero, M. Paula ................................... 033402732Q
Marti Rios, Cristina ................................................. 052715017Y
Bonillo Garcia, Salvadora ........................................ 027508367E
Bruguer Ferran, Anna ............................................. 046654264Y
Ros Pastor, Maria Jose .......................................... 018994407H
Calleja, Giselle .......................................................... X1510798 C
Cuellas Moran, Maria del Mar ............................... 046624291W
Fenes Llorens, Dolors ............................................. 041069611Y

132,6200
93,9100
63,5000
60,8600
45,6000
41,5000
38,5000
33,3000
23,5000
22,4600
18,2500
17,2500
13,0000
12,1000
10,8800
9,0000
8,0000
7,9500
7,3000
6,8000
5,9000

IES Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)
IES Palau Ausit (Ripollet)
IES Santa Eugènia (Girona)
IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus)
IES Ribera Baixa (el Prat de Llobregat)
IES Berenguer d’Entença (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant)
IES Vallès (Sabadell)
IES de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)
IES El Castell (Esparreguera)
IES de Sabadell (Sabadell)
IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú)
IES Joan Guinjoan i Gispert (Riudoms)
IES Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)
IES de Deltebre (Deltebre)
IES Molí de la Vila (Capellades)
IES Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu)
IES Polinyà (Polinyà)
IES Olivar Gran (Figueres)
IES de Parets del Vallès (Parets del Vallès)
IES de Vic (Vic)
IES de La Pobla de Segur (la Pobla de Segur)
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Denominació del centre (municipi)
IES Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
IES Berenguer d’Entença (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant)
IES Ribera del Sió (Agramunt)
SES Pla de Llobregat (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Maria Rúbies (Lleida)
IES Seròs (Seròs)
IES Camí de Mar (Calafell)
IES Camarles (Camarles)
IES Joan Mercader (Igualada)
IES Joan Segura i Valls (Santa Coloma de Queralt)
IES de Ciutat Badia (Badia del Vallès)
IES Doctor Trueta (el Prat de Llobregat)

Núm. 914

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Denominació del centre (municipi)

Achfari, Jamila .......................................................... X2565094 L
Romero Grive, Lourdes ........................................... 077610049E
Llados Pujol, Montserrat ....................................... 036986831W

3,4000
3,0000
3,0000

SES Joan Triadú (Ribes de Freser)
IES de Vidreres (Vidreres)
IES Montgrí (Torroella de Montgrí)

Especialitat: geografia i història
Mateu Escoda, Concepcio ..................................... 039646219S
Quesada Casajuana, Santiago ................................ 017425141L
Arbones Salanova, Ana M. T. ................................ 040858079M
Garcia Salamanca, Fernando ................................. 037355830N
Calzada Olivella, Maria ........................................... 033863271A
Martinez Rodrigo, Maria Jose ................................ 007804997Q
Monforte Sagarra, Josep ........................................ 036560889C
Bellmunt Padro, Jaume .......................................... 038039524P
Rodriguez Gonzalez, M. Asuncion .......................... 021956895Z
Borrell Figueras, Montserrat ................................... 039665706K
Alabrus Iglesias, Rosa Maria .................................. 040430275R
Gonzalez Rojo, Manuel ............................................ 013905428L
Celorio Prieto, Jose Manuel .................................... 013709094J
Planes Nonell, Joan ................................................ 040891514K
Lopez Fiol, Angels .................................................. 035108742R
Olmedo Cabello, Antonio ........................................ 011766416F

96,0000
92,0500
91,1700
61,2600
56,3200
47,8000
46,1750
41,4400
39,8500
38,5000
37,0500
36,6200
36,5700
35,9600
35,6500
35,3650

IES Antoni de Martí i Franquès (Tarragona)
IES Joan Ramon Benaprès (Sitges)
IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)
IES Les Termes (Sabadell)
IES de Lliçà (Lliçà d’Amunt)
IES Lluís Rutllant (Gelida)
IES de Pont de Suert (el Pont de Suert)
SES Manuel Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codines)
IES Giola (Llinars del Vallès)
IES Baix Penedès (el Vendrell)
IES Moianès (Moià)
SES de Navarcles (Navarcles)
SES Sant Salvador (Tarragona)
SES Fonts del Glorieta (Alcover)
IES d’Hostalric (Hostalric)
IES Francesc Ribalta (Solsona)

Especialitat: grec
Llop Puig, Jesus ...................................................... 040295708F

60,6000

IES Lluís de Peguera (Manresa)

Especialitat: informàtica
Moreno Pastor, Jose Antonio .................................. 035064312F
Faro Rodriguez, Juan Carlos .................................. 043401976X
Larrañaga Cortes, Rafael ........................................ 039663426H
Vazquez Cuevas, M. Jose ...................................... 040930644M
Madridejos Mora, Montserrat ................................. 040990444M
Frances Conejero, Antoni ........................................ 073767739T
Andugar Andreu, Jordi ........................................... 018990845K
Pozo Gutierrez, Elena del ....................................... 046554458C
Sierra Perez, M. Soledad de la .............................. 036974168N
Garcia Pujol, Cristofol .............................................. 039705267E
Frasquet Moll, Vicent .............................................. 079266398A
Grau Sallent, Jorge .................................................. 035091895J
Gonzalez Cambray, Ramon .................................... 043703652H
Albert Magro, Jesus ................................................. 018970049V
Sirera Aransay, Xavier ............................................. 043716461Q
Calabuig Abelló, Dolors .......................................... 039862769C
Cardona Peris, Xavier .............................................. 020802938J
Rodriguez Membrilla, Ana ..................................... 036569473W

58,1000
33,5200
29,0900
29,0000
19,9200
17,9000
8,4000
7,6000
7,6000
7,5000
7,0000
6,0000
5,3000
5,2000
4,9800
4,3000
4,1000
3,0000

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Jaume Balmes (Barcelona)
Carles Vallbona (Granollers)
Milà i Fontanals (Igualada)
Jaume Balmes (Barcelona)
El Calamot (Gavà)
Joan Brossa (Barcelona)
Vallès (Sabadell)
Joan Brossa (Barcelona)
Eugeni d’Ors (Vilafranca del Penedès)
Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
Ausiàs March (Barcelona)
La Segarra (Cervera)
Baix Camp (Reus)
Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
Baix Camp (Reus)
Baix Montseny (Sant Celoni)
Bernat el Ferrer (Molins de Rei)

Especialitat: intervenció sociocomunitària
Aguado Garcia, Emilio ............................................ 003430688P
Haro Nieto, Diego ................................................... 031820281B
Sanchez Duran, Antonia Teresa ............................. 046533455Q
Poquet Carbonell, Margalida .................................. 078207127C
Alfonso Buj, Monica ................................................ 038116828D
Parra Balmont, Daniel ............................................. 038456931B

31,3200
18,6600
18,5500
17,9900
17,0000
14,5000

IES
IES
IES
IES
IES
IES

Gallecs (Mollet del Vallès)
La Serreta (Rubí)
Montserrat Roig (Terrassa)
La Serreta (Rubí)
Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat)
La Segarra (Cervera)

Especialitat: llengua castellana i literatura
Estopa Miro, Montserrat ......................................... 040837631G
Clavel Lledo, Enrique .............................................. 021350996G
Serrano Gallego, M. Dolores .................................. 038074243C
Calero Fernandez, M. Montserrat .......................... 040875396A
Rio Ruiperez, Carme del ........................................ 038071704B
Alvarez Dominguez, M. Carmen ........................... 037278632W
Pinasa Grau, Neus ................................................... 040876694J
Reina Gonzalez, Francesc ....................................... 046560046L
Alvarez Heras, Maria Luisa ..................................... 036970255D
Vilaros Soler, Merce ................................................ 036966526Y
Rocasalbas Vazquez, Nuria .................................... 035088634H
Alamillo Garcia, M. Jesús ....................................... 035103871Y
Feria Ruiz, Purificacion ............................................ 035023372F
Treviño Maruri, Maria Paloma ................................. 046329249G
Bazan Maestro, Adelaida ........................................ 046222115G
Escude Pont, M. Rosa ........................................... 036482822S
Marco Furrasola, Angels .......................................... 038071647T
Magaz Marcos, Josefa ........................................... 013704191D
Serres Matencio, Francisco .................................... 043505034M
Batalla Roldan, Ana M. ............................................ 040925552L
Serra Reixach, Rosa M. ......................................... 036563012G
Gonzalez Rodenas, M. Soledad ............................. 039684682E

114,0300
102,4000
74,5700
69,0000
64,9000
63,6300
62,0000
58,9200
57,2000
56,4900
50,5400
50,5000
50,0000
43,3000
41,2600
41,1000
35,7400
35,6000
34,8000
34,3000
26,7000
23,7500
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IES Samuel Gili i Gaya (Lleida)
IES Mediterrània (Castelldefels)
SES Manuel Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codines)
IES Ronda (Lleida)
IES Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
IES Montcada III (Montcada i Reixac)
IES Manuel de Montsuar (Lleida)
IES de Viladecavalls (Viladecavalls)
IES Els Tres Turons (Arenys de Mar)
IES Reguissol (Santa Maria de Palautordera)
IES Moianès (Moià)
IES Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar)
IES Castellbisbal (Castellbisbal)
IES Doctor Trueta (el Prat de Llobregat)
IES de l’Ametlla del Vallès (l’Ametlla del Vallès)
IES Giola (Llinars del Vallès)
IES Molí de la Vila (Capellades)
IES Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar)
IES Baix Penedès (el Vendrell)
IES de L’Arboç (l’Arboç)
IES Andreu Nin (el Vendrell)
IES Joan Guinjoan i Gispert (Riudoms)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Sanchez Guinea, Josep M. .................................... 036555986Q
Mora Sanchez, Manuel ........................................... 037678654P
Alvarez Sacristan, M. Victoria ................................. 003434209X
Jimenez Vazquez, Jose ........................................... 039349337V
Hernandez Sesa, Ana M. ....................................... 085087738C
Pallas Alcala, Amparo ............................................. 022562781B
Lopez Chust, M. Isabel .......................................... 011797256G
Contreras Martin, Antonio Miguel .......................... 046650648R
Gonzalez Macia, Rosa Maria .................................. 022001009Z
Chulia Lopez, Pasqual ............................................ 020418435R

22,9000
22,9000
21,7000
20,8000
20,2000
19,4500
19,0000
18,4000
18,0000
17,4000

IES Andreu Nin (el Vendrell)
IES Montgrí (Torroella de Montgrí)
IES de Tossa de Mar (Tossa de Mar)
SES Joan Triadú (Ribes de Freser)
IES Roquetes (Roquetes)
IES d’Hostalric (Hostalric)
IES La Garrotxa (Olot)
IES de Castelló d’Empúries (Castelló d’Empúries)
IES de La Jonquera (la Jonquera)
IES Cap Norfeu (Roses)

Especialitat: llengua catalana i literatura
Bueno Pelfort, Montserrat ...................................... 039003533H
Estany Clos, Nuria .................................................. 036924152K
Garberi Sanchez, Francesca .................................. 036496316P
Borras Mestre, Manuel ........................................... 040275801H
Gomez Inglada, Pere ............................................... 035078013T
Puig Garcia, Joan ................................................... 040304927A
Boldu Benet, Adolf .................................................. 040883176D
Pascual Valent, Merce ............................................ 035104215M
Perramon Arcalis, M. Dolors .................................. 078077460G
Serra Geli, Roser ..................................................... 038761737K
Prat de las Heras, David ........................................ 043415460Q
Majo Ubach, Glòria ................................................. 039175147Y
Rodriguez Taus, Marta ............................................ 038813275Q
Aiguade Rubinat, Maria del Carme ......................... 040893724T
Barbera Roiget, Maria del Carme ........................... 040930718X
Feliu Carulla, M. Roser ............................................ 078073471V
Barberan Piles, M. Pilar ........................................... 024350685X

97,7600
96,4000
85,2000
84,6500
71,8000
64,6000
63,1000
59,6000
49,0000
46,5000
42,6100
39,2000
37,0500
35,3000
34,8000
34,1000
34,0000

IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)
IES Euclides (Pineda de Mar)
IES Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès)
IES Cavall Bernat (Terrassa)
IES Bosc de la Coma (Olot)
IES Cap Norfeu (Roses)
SES Fonts del Glorieta (Alcover)
IES Can Planas (Barberà del Vallès)
IES de Sant Fost-Martorelles (Sant Fost de Campsentelles)
IES Bisbe Sivilla (Calella)
SES Manuel Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codines)
IES J.V. Foix (Rubí)
IES La Serreta (Rubí)
SES de Sant Llorenç de Morunys (Sant Llorenç de Morunys)
IES Polinyà (Polinyà)
IES Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
IES Gallecs (Mollet del Vallès)

Especialitat: matemàtiques
Fuster Foz, Maria .................................................... 037668695P
Comas Homar, Pere ................................................ 078202782E
Mestieri Farre, Gabriel ............................................ 039678799G
Reig Castello, Fca. Reyes ....................................... 074084472T
Año Luna, Carles .................................................... 040931899H
Petit Olivella, Carlota ............................................... 038143130E

123,1400
47,3000
28,0600
23,5000
18,8000
14,1200

IES Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)
SES Manuel Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codines)
IES de l’Ametlla del Vallès (l’Ametlla del Vallès)
IES Joan Amigó i Callau (l’Espluga de Francolí)
IES l’Olivera (la Granadella)
SES Cristòfol Colom (Barcelona)

Especialitat: música
Guardiola Sacarrera, Eduard ................................... 037654081E
Zurita Vela, Manuel ................................................. 077055850P
Tejedor Nadal, Montserrat ...................................... 038501924Q
Llebaria Miro, Josep Maria .................................... 077833014W
Sanchez Rovira, Ana Maria .................................... 040898053M
Guix Aguilar, Josep Maria ........................................ 039870697J
Mesalles Naranjo, Helena ....................................... 043703275D
Pagan Perez de Lema, Jose Manuel ..................... 046118433Y
Quintana Carbonell, Marta ..................................... 038085094S
Zamorano Rodrigo, Cristina ................................... 079301062Y

98,0000
91,8000
59,0000
39,8700
35,5500
35,5500
33,6700
28,9000
28,6000
24,0000

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Costa i Llobera (Barcelona)
Menéndez y Pelayo (Barcelona)
Francesc Macià (Cornellà de Llobregat)
Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet)
Barcelona-Congrés (Barcelona)
Joan Coromines (Barcelona)
Lo Pla d’Urgell (Bellpuig)
Miquel Tarradell (Barcelona)
Rubió i Ors (l’Hospitalet de Llobregat)
de Lliçà (Lliçà d’Amunt)

Especialitat: organització i processos de manteniment de vehicles
Melendo Herrera, Jose Miguel ................................ 038479321E
Hidalgo Ramirez, Francisco J. ................................ 052203370V
Murillo Pons, Martin ................................................ 038403588M
Cuelliga Martinez, Jose ........................................... 077302116J

40,3000
36,0000
30,4000
25,8000

IES
IES
IES
IES

Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
El Calamot (Gavà)
Montilivi (Girona)
de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

Especialitat: organització i projectes de fabricació mecànica
Romero Quilez, Antonio .......................................... 039144049G
Mejias Montalban, Fernando .................................. 046512345C
Fernandez Bellido, Rafael ...................................... 030444711W
Font Pages, Marti ................................................... 040305438P
Porro Morcillo, Jose Antonio .................................. 039687413Q

78,8600
40,9400
35,6600
27,0000
16,1000

IES
IES
IES
IES
IES

Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)
de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)
Milà i Fontanals (Igualada)
Josep Brugulat (Banyoles)
Pere Martell (Tarragona)

Especialitat: organització i gestió comercial
Martinez Carrio, Monica .......................................... 078001409Z
Pellicer Marqueta, Reyes ......................................... 045061361Z
Torrent Beltran, Juan .............................................. 038714371N
Baro Torruella, M. Isabel ......................................... 040878526M
Moreso Garcia, Agusti ............................................ 040925813G
Mauri Brenuy, Jose ................................................. 040824042P
Parayre Xirinachs, Rosa Maria ............................... 039037690C
Carbonell Pla, Carlos ............................................... 037732956F
Rubio Carque, Maria Ester ..................................... 017711768C
Domenech Boquera, Isabel .................................... 039857410C

67,3000
65,4000
42,9200
37,3000
35,5000
32,7300
31,1000
26,0000
25,9000
25,0000

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

de Palamós (Palamós)
Provençana (l’Hospitalet de Llobregat)
Joan Brossa (Barcelona)
Joan Brudieu (la Seu d’Urgell)
de l’Ebre (Tortosa)
Eugeni d’Ors (Badalona)
Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)
Marianao (Sant Boi de Llobregat)
de Flix (Flix)
Milà i Fontanals (Igualada)

Especialitat: processos i productes de fusta i mobles
Quadrada Llovera, Domingo ................................... 035100156V

24,7700

IES Guillem Catà (Manresa)
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Parpal Piza, Jose Martin ........................................ 077110978M

20,6000

Denominació del centre (municipi)
IES Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat)

Especialitat: processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
Diaz Garcia, Marina ................................................. 016506156E
66,0000
Cabiscol Catala, Rosa ............................................ 040875189A
49,3000
Bosch Pons, Angelina ............................................ 077897834P
33,0000

IES Cal·lípolis (Tarragona)
IES Torrevicens (Lleida)
IES La Garrotxa (Olot)

Especialitat: processos de producció agrària
Piqué Alejaldre, Jaime Javier .................................. 043708034F

8,9500

IES de Pont de Suert (el Pont de Suert)

Especialitat: processos i mitjans de comunicació
Navarro Gavalda, Jordi ........................................... 038521796Q
Sala Fdez.Aramburu, Ramon .................................. 037265027J

108,8200
96,2000

Especialitat: processos sanitaris
Ferrando Belart, Josep ........................................... 036931992H
Francisco Gomez, Vicente ..................................... 007938297P
Fuster Roger, Concepcion ...................................... 019995099A
Jano Reina, Gloria .................................................. 035016286M
Gimenez Perez, Maria del Pilar .............................. 038094881G

48,1600
38,6000
14,0000
13,6000
11,0000

IES
IES
IES
IES
IES

Especialitat: psicologia i pedagogia
Villalta Morro, Maria ................................................ 038546171B
Beltran Bertomeu, Josefa ....................................... 040913976N
Barrientos Sabido, Rufino ...................................... 008668524P
Miro Cabrero, Jaume .............................................. 036937505B
Cuadrado Bonilla, Montserrat ................................. 037649159E
Perucho Escales, M. Carme .................................. 078067437D
Gil Juan, Maria Luisa .............................................. 039155718N
Miralda Fernandez, Sebastia ................................... 039153229F
Guirao Garriga, Esther ............................................ 043403798S
Hill Bertran, Jaime .................................................. 052210521S
Bazoco Garcia, Jose Antonio ................................ 038442893A
Rovira Escofet, Montserrat ..................................... 037364655M
Planellas Sau, Pilar ................................................. 077895661C
Tersa Valls, Teresa ................................................... 040843225D
Feliu Monterde, Maria Mercedes ............................ 046660183Z
Ferran Molto, Vicenç ............................................... 039013477A
Marin Ripoll, M. Carme ........................................... 036960661Y
Comas Planella, Rosa .............................................. 077907312X
Vila Armadans, Lourdes ......................................... 077088603D
Castejon Coronado, Ester ...................................... 037321848R
Valverde Luna, M. Mercedes ................................... 038537180J
Verdaguer Vals, Montserrat ..................................... 037267144Z
Carbonell Ventura, Laura ........................................ 038083431P
Gallinat Serrano, Nuria ........................................... 036937247Y
Parra Turne, Maria Rosa ......................................... 036474648Y
Ribalta Xicota, Maria Neus ...................................... 038499630E
Lopez Vivancos, M. Jesus ...................................... 037733376J
Alonso Bonals, Maria ............................................... 039133298V
Andres Capdevila, M. Magdalena .......................... 043722644N
Grau Campeon, M. Cinta Luisa .............................. 040910314F
Salgueda Colomer, Maria Dolors ........................... 043628386P
Bastida Montaner, Merce ........................................ 046653302X
Muñoz Cosialls, Jose ............................................... 046019955Z
Herbera Codina, Carmen ....................................... 038047222R
Garcia Valero, Ana Maria ......................................... 037740418V
Gaspar Pellin, M. del Carme .................................. 035041955Y
Anton Jarque, Felipe ................................................ 004540291E
Tarazona Almenar, M. Mercedes ............................ 073775478B
Fernandez Lopez, Rosa Maria ............................... 035028161N
Hernandez Puerto, Alicia ......................................... 035095717V
Navarro Oller, M. Eulalia .......................................... 037741722X
Sabate Peiro, Jordi ................................................. 037375564N
Garcia Figueras, Rosa Ana ..................................... 046122274Y

67,8000
44,8500
44,3600
43,9500
42,5100
40,0000
38,1200
31,5700
31,3000
29,2600
28,9000
28,3250
27,6700
27,6000
27,5400
27,2400
26,0000
25,1500
25,1000
24,7900
24,7000
24,6500
24,4200
24,1400
24,1000
23,2500
23,0000
23,0000
23,0000
22,5000
22,5000
22,4000
22,2000
22,0300
21,8000
21,3600
21,1000
21,0000
20,8000
20,7000
20,7000
20,6000
20,5800

IES Maremar (el Masnou)
IES Ausiàs March (Barcelona)
IES Josep Brugulat (Banyoles)
IES Pere Bosch i Gimpera (Barcelona)
IES Barcelona-Congrés (Barcelona)
IES de La Pobla de Segur (la Pobla de Segur)
IES Nicolau Copèrnic (Terrassa)
IES Joan Oró (Martorell)
IES de Sentmenat (Sentmenat)
SES Cristòfol Colom (Barcelona)
IES de Badia del Vallès (Badia del Vallès)
IES Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat)
IES Puig Cargol (Calonge)
IES Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)
IES Castellbisbal (Castellbisbal)
IES Duc de Montblanc (Rubí)
IES J.V. Foix (Rubí)
SES Joan Triadú (Ribes de Freser)
IES La Serreta (Rubí)
IES Alexandre de Riquer (Calaf)
IES Molí de la Vila (Capellades)
IES Pere Vives i Vich (Igualada)
IES Guillem Catà (Manresa)
SES de Tona (Tona)
IES Pla de les Moreres (Vilanova del Camí)
IES L’Alt Berguedà (Bagà)
IES de Tossa de Mar (Tossa de Mar)
IES Almatà (Balaguer)
IES La Serra (Mollerussa)
IES de l’Ebre (Tortosa)
SES de Sant Llorenç de Morunys (Sant Llorenç de Morunys)
IES Pere Borrell (Puigcerdà)
IES Aubenç (Oliana)
SES de Cadaqués (Cadaqués)
IES de Castelló d’Empúries (Castelló d’Empúries)
IES Mare de Déu de la Candelera (l’Ametlla de Mar)
IES Julio Antonio (Móra d’Ebre)
IES Camarles (Camarles)
IES Terra Alta (Gandesa)
IES Hug Roger III (Sort)
IES Sòl de Riu (Alcanar)
IES de La Sénia (la Sénia)
IES Manuel Sales i Ferré (Ulldecona)

Especialitat: sistemes electrotècnics i automàtics
Larrieu Michaud, Teresa ......................................... 037291778S
Gomez Martinez, Mariano ...................................... 046213328A
Garcia Arjona, Juan Jose ....................................... 039661227G
Guilabert Antón, Francisco José ............................ 022000932Y
Palma Arellano, Antonio .......................................... 036507292J
Andreu Salvany, Ernesto ......................................... 078076058M
Paris Yebra, Jose .................................................... 046632608Q
Miranda Mercader, Miquel ....................................... 046580677L

110,8200
65,0000
39,1000
33,0000
31,8400
30,1400
26,0000
19,0200
719

IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Alexandre Satorras (Mataró)
Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú)
de Sales (Viladecans)
Guillem Catà (Manresa)
de Vic (Vic)

Milà i Fontanals (Igualada)
Maragall (Barcelona)
Jaume Huguet (Valls)
Andreu Nin (el Vendrell)
Baix Montseny (Sant Celoni)
Jaume Huguet (Valls)
de Ciutat Badia (Badia del Vallès)
Lacetània (Manresa)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Especialitat: sistemes electrònics
Bertran Ferrus, Francesc Ramon ........................... 039834594C
Navarro Rodriguez, Josep ...................................... 037257175G
Calsina Ballesta, Joaquim ...................................... 040288483G
Alins Presas, Juan .................................................. 036962354C
Jimenez Garcia, Francisco ..................................... 052148361R
Urrutia Fuentes, Miguel Angel ................................. 035111225T
Poveda Sebastian, Isabel Teresa ........................... 029182543M
Tuset Mallol, Miquel ................................................ 037635892A
Puerto Jane, Francesc X. ........................................ 043408015T
Salva Siquier, Baltasar ............................................. 043057238L
Valero Rodriguez, Ferran Joan ............................... 046553228D
Colldecarrera Ferres, Manuel .................................. 077908705T
Baena Morata, Maria Jose ...................................... 043062125F
Torregrosa Sañudo, Vicente ................................... 046236621C
Villanueva Gomez, Miguel Angel ........................... 036937772W
Pallares Serres, Josep Maria .................................. 052605058X

63,9400
59,2500
56,9000
39,0000
31,2500
27,4000
13,6000
11,5600
11,1000
8,0000
7,8000
6,7000
6,3000
5,5000
4,5000
3,0000

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Especialitat: tecnologia
Mallen Boira, Manuel ............................................... 077097439J
Garcia Manzanares, Rafael ...................................... 037232281L
Torello Meya, Rafael ............................................... 037690976W
Bernat Cuello, Joaquin ........................................... 037793053M
Ariaca Pons, Joan .................................................... 035009299X
Baro Solani, Joan Maria ......................................... 037285414E
Girones Limeres, Ferran ......................................... 040515891B
Ramoneda Canet, Joan .......................................... 039019635C
Vila Prunes, Lluis ...................................................... 037314172F
Bosch Burgos, Miguel ............................................ 004556079D
Nicolau Ingles, Esteve ............................................. 040896622T
Lopez Agusti, Lluis ................................................. 040287327K
Gracia Lopez, Jose Maria ...................................... 037732286G
Navarro Serrano, Manuel ........................................ 039036069D
Soler Leon, Eduard ................................................. 046016290Y
Garcia Muñoz, Juan Jose ...................................... 038498669G
Fernandez Exposito, Andreu .................................. 038422464K
Montero Nadal, Antoni ............................................ 038051004B
Vilarrasa Bassachs, Jaume ................................... 046225310W
Lucena Hilinger, Ricardo ......................................... 038432135D
Boldu Marsinyach, Josep ........................................ 040830879Z
Bago Miguel, Antonio .............................................. 036566150Z
Gonell Manuel, Josep Maria .................................. 077626014W
Serra Grimal, Josep ................................................ 038795805A
Fornos Gil, Mateu .................................................... 040918656T
Bernal Gonzalez, Dolors ......................................... 077113760G
Marti del Peral, Manuel ............................................ 033872206Z
Sala Mayans, Ramon .............................................. 077730470S
Izquierdo Maria, Pedro ............................................ 029017420E
Bassols Codina, David .......................................... 036921235W
Ramos Sanchez, Sergio ......................................... 037692052C
Torres Cobo, Joan .................................................. 037359440B
Roig Garcia, Gaspar ............................................... 035093501D
Giralt Aloy, Elisa ...................................................... 037150420S
Marzal Escudero, Josep ......................................... 039120676E
Gonzalez Arroyo, Fernando .................................... 046216116P
Cebrian Lazaro, Vicente .......................................... 043705451T
Balart Clapes, Jaume ............................................. 037326425R
Conesa Sans, Joan Maria ....................................... 005255017T
Muñoz Morcillo, Juan Manuel ................................. 040319818J
Gonzalez Hurtado, Placido ..................................... 052191624R
Ortiz Funes, Jesus ................................................... 043507532L
Costa Quiñonero, Marcel ......................................... 038538819L
Gabarrella Aguade, Salvador ................................. 040851006Q
Arcos Viñals, Jaume ............................................... 077605698H
Martinez Ortiz, Jesus .............................................. 037666621G
Vilamu Guardia, Josep ............................................. 039317786E
Buide Aso, Carlos .................................................... 040898636J
Vaquerizo Gil, Severiano ......................................... 046604094E
Martin Jimenez, Benet ............................................. 040324240L
Arias Alonso, Urbano ............................................... 071006113F
Corrales i Esteve, Jordi ........................................... 040306254L
Verdaguer Codina, Joan .......................................... 037655416T
Antequera del Hoyo, Carlos ................................... 043424120M

95,4200
89,0000
88,7200
88,2600
84,0000
81,0000
76,8000
73,2500
72,5000
72,0000
71,0000
69,8200
67,5000
66,0000
63,0000
59,8000
54,4400
53,9000
48,5000
46,4000
45,2900
44,2500
43,0000
42,8900
40,8600
40,2800
39,6500
39,1800
39,0000
39,0000
38,7000
36,9000
36,7400
35,9400
35,9000
35,7000
34,8200
34,0100
34,0000
33,8000
33,5400
33,3000
32,2800
32,2200
31,8200
31,8000
31,5600
31,3500
31,2000
31,0000
31,0000
30,7200
30,6000
30,4100

IES de Sentmenat (Sentmenat)
IES Numància (Santa Coloma de Gramenet)
IES Sa Palomera (Blanes)
IES La Pineda (Badalona)
IES Euclides (Pineda de Mar)
IES La Serreta (Rubí)
IES de Palamós (Palamós)
IES Investigador Blanxart (Terrassa)
IES Montgrí (Torroella de Montgrí)
IES Joan Brudieu (la Seu d’Urgell)
IES Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)
IES de Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols)
IES El Bullidor (Rubí)
IES Les Termes (Sabadell)
IES Els Tres Turons (Arenys de Mar)
IES Andreu Nin (el Vendrell)
IES Joan Miró (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Joan Boscà (Barcelona)
IES de Lliçà (Lliçà d’Amunt)
IES Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts)
IES Lauro (les Franqueses del Vallès)
IES Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar)
IES Joan Oró (Martorell)
IES Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar)
IES Costa i Llobera (Barcelona)
IES Torre Roja (Viladecans)
IES Escola Industrial (Sabadell)
IES Pere Barnils (Centelles)
IES Pere Barnils (Centelles)
IES de Terrassa (Terrassa)
IES Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat)
IES de Viladecavalls (Viladecavalls)
IES Can Mas (Ripollet)
IES Barres i Ones (Badalona)
IES Egara (Terrassa)
IES Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet)
IES Torrevicens (Lleida)
IES Manolo Hugué (Caldes de Montbui)
IES Baix Penedès (el Vendrell)
IES Rocagrossa (Lloret de Mar)
IES Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat)
IES Duc de Montblanc (Rubí)
IES Ítaca (Sant Boi de Llobregat)
IES Hug Roger III (Sort)
IES Thos i Codina (Mataró)
IES Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca)
IES Joan Oró (Martorell)
IES Marius Torres (Lleida)
IES Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell)
IES Narcís Monturiol (Figueres)
IES Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca)
IES Montilivi (Girona)
IES Menéndez y Pelayo (Barcelona)
SES Sant Quirze de Besora (Sant Quirze de Besora)

720

Denominació del centre (municipi)

La Ferreria (Montcada i Reixac)
Cristòfol Ferrer (Premià de Mar)
Montilivi (Girona)
de Terrassa (Terrassa)
La Guineueta (Barcelona)
Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès)
La Guineueta (Barcelona)
El Palau (Sant Andreu de la Barca)
Montilivi (Girona)
La Llauna (Badalona)
La Pineda (Badalona)
de la Roca del Vallès (la Roca del Vallès)
de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)
Mediterrània (el Masnou)
de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)
Caparrella (Lleida)

Núm. 914

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Jurado Garcia, Antonio Javier ................................ 033962930A
Elias Cervera, Miquel .............................................. 040927009G
Cabrera Roig, Jorge ............................................... 038068269A
Nivera Roig, Joan ................................................... 040933529S
Lopez Hervas, Francisco Jose ............................... 039165349Y
Abad Farre, Alejandro ............................................. 041095699N
Riera Oliveras, Luis ................................................. 040279813M
Pubill Gorgues, Jesus ............................................ 040892829W
Salles Fite, Pilar ........................................................ 033883392E
Palau Llort, Alberto ................................................. 077783543G
Ardite Ramos, Xavier .............................................. 035020519Y
Alcantara Alcantara, Juan ...................................... 038418154N
Martínez Fuentes, Antonio ...................................... 043707525G
Aldea Morales, José Luis ....................................... 017148105H
Ibañez Castillo, Antonio ........................................... 027227476F
Esteve Marti, Amalia ............................................... 037771046D
Vicente Arnau, Marc ............................................... 052217274Y
Valverde Gonzalez, Agustín ..................................... 024354530Z
Ferrero Martinez, Jesus .......................................... 043405563D
Olivan Sibat, Lluis ................................................... 052144148C
Ribo Bigorda, Antoni .............................................. 040305649N
Ortiz Ramirez, Luis A. .............................................. 020001969L
Ivars Rodriguez, Francisco ...................................... 074085954X
Casañ Dolz, Eduardo .............................................. 085081951Y
Catala Roig, Judit ................................................... 043419409D
Gambin Mondejar, Angel ........................................ 046505716S
Nadal Tarrago, Enrique ........................................... 036543175Q
Gallinat Masip, Manuel .......................................... 040886412W
Espejo Diaz, Jose Luis ........................................... 077628461B
Blade Recha, Jordi ................................................. 078578813A
Martin Ribera, Francisca .......................................... 036979479X
Gonzalez Martinez, Luis José ................................ 039857939C
Alos Jodar, Francisco ............................................. 039166833H
Rodriguez Ferreres, M. Victoria ............................. 037369627D
Holanda Romero, Jose Antonio ............................. 046036682C
Domenech Gonzalez, Joan S. ................................ 035009446L
Bestue Bestue, Maria Isabel .................................. 043401121Y
Royes Guardia, Jordi .............................................. 078079061H
Boixader Subirana, Jordi ........................................ 039341567K
Jaume Arlandis, Juan Salvador .............................. 043032159X
Santa Barbara Albero, Francisco Isaac ................. 037359049B
Santander Ocaña, Francesca .................................. 037366720T
Simo Calle, M. Empar .............................................. 040966556Z
Campos Maya, Roman Antonio .............................. 078208161L
Mas Selles, Andreu ................................................. 033931659N
Gomez Jerez, Rafael ................................................ 040953971X
Lamuedra Zafra, Rafael M. ...................................... 029725621F
Caballero Garcia, Francisco ................................... 029017866P
Moreno Gamez, Antonio ......................................... 074978100D
Fanals Oriol, Jorge ................................................... 078000360T
Castaño Mena, Jose ................................................ 073068791E
Baquedano Espona, Modesto ............................... 037275053B
Ribas Duran, Luis .................................................... 077626824F
Garcia Juan, Pere ................................................... 033884940Y
Sanchez Sobrino, Crescencio ................................. 004140628F
Esteve Vidal, Joaquim ............................................. 040328789Z
Serratosa Donato, Xavier ......................................... 038507997V
Bergada Fabregat, Josep Maria ............................ 040898920K
Muñiz Picornell, Miguel Angel ............................... 018220188W
Perello Llabres, Jaume ........................................... 043046665A
Gabarro Sust, Aleix ................................................. 035098181C
Pernas Barrull, Luis ................................................. 040897905H
Puertas Carbonell, M. Dolors ................................. 039342471M
Sole Fajardo, Carlos ............................................... 043715169N
Roman Ayala, Rosario ............................................. 038445135Z
Mellado Gutierrez, Guillerma .................................. 046597837K
Barreda Villanueva, Armando ................................. 038026449C
Costa Quera, Lourdes ............................................ 040435684M
Chicote Blanco, Enrique ......................................... 040967649A
Marti Ripoll, Rosa ..................................................... 043715042T
Gonzalez Ferreres, Albert ........................................ 039886147F
Peraire Durba, Rosa .............................................. 035056234W
Roure Poca, Jordi .................................................... 043711908V
Guerrero Carrasco, Sergio ..................................... 039707494H

30,1000
30,0000
29,9100
29,9000
29,6000
29,5700
29,4000
29,4000
29,3400
29,2000
29,1000
29,0000
28,4400
28,4000
28,4000
28,3000
28,1100
28,1000
28,0000
27,9000
27,6000
27,5000
27,5000
27,3000
27,3000
27,0000
26,9400
26,9000
26,8000
26,7400
26,6600
26,6000
26,0500
26,0000
26,0000
25,9000
25,9000
25,7600
25,7600
25,7000
25,6000
25,5000
25,5000
25,3400
25,1800
25,1300
25,1000
25,0000
25,0000
24,8000
24,5200
24,4800
24,3000
24,1000
24,0000
24,0000
23,6700
23,6500
23,5800
23,2000
23,2000
23,1000
23,1000
22,7000
22,1000
20,8000
20,7000
20,3000
19,8000
18,9000
17,8000
17,5000
15,2000
15,1000
721

Denominació del centre (municipi)
IES Estany de la Ricarda (el Prat de Llobregat)
IES Terra Alta (Gandesa)
IES Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)
IES Camí de Mar (Calafell)
IES Polinyà (Polinyà)
IES Marius Torres (Lleida)
IES de Castelló d’Empúries (Castelló d’Empúries)
IES Terres de Ponent (Mollerussa)
IES Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)
IES de L’Arboç (l’Arboç)
IES Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts)
IES Salvador Dalí (el Prat de Llobregat)
IES Marius Torres (Lleida)
IES Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
IES de Parets del Vallès (Parets del Vallès)
IES Vinyes Velles (Montornès del Vallès)
IES Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
IES Salvador Dalí (el Prat de Llobregat)
IES de Ciutat Badia (Badia del Vallès)
IES de Lliçà (Lliçà d’Amunt)
SES de Cadaqués (Cadaqués)
IES Barres i Ones (Badalona)
IES Júlia Minguell (Badalona)
IES Júlia Minguell (Badalona)
IES Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú)
IES Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)
IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)
IES Pau Casals (Badalona)
IES Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)
IES de Flix (Flix)
IES Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet)
IES Pons d’Icart (Tarragona)
IES Matadepera (Matadepera)
IES Ventura Gassol (Badalona)
IES Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)
IES Ramon Berenguer IV (Amposta)
IES de Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres)
IES Molí de la Vila (Capellades)
IES Jonqueres (Sabadell)
IES Giola (Llinars del Vallès)
IES Can Mas (Ripollet)
IES Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet)
IES El Sui (Cardedeu)
IES Thos i Codina (Mataró)
IES Montsoriu (Arbúcies)
IES Gallecs (Mollet del Vallès)
IES Torrent de les Bruixes (Santa Coloma de Gramenet)
IES Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)
IES Pla d’en Boet (Mataró)
IES Baix Empordà (Palafrugell)
IES Vilassar de Mar (Vilassar de Mar)
IES Miquel Tarradell (Barcelona)
IES Lluís Companys (Ripollet)
IES Lluís Companys (Ripollet)
IES Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)
IES d’Hostalric (Hostalric)
IES Pla d’en Boet (Mataró)
IES Joan Oliver (Sabadell)
IES de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners)
IES Bellulla (Canovelles)
IES Montserrat (Barcelona)
IES Joan Amigó i Callau (l’Espluga de Francolí)
SES de Navarcles (Navarcles)
IES Martí l’Humà (Montblanc)
IES de Bruguers (Gavà)
IES Fort Pius (Barcelona)
IES XXV Olimpíada (Barcelona)
IES Dr. Puigvert (Barcelona)
IES Alexandre Satorras (Mataró)
IES Jaume I (Salou)
IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus)
SES Pla de Llobregat (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Consell de Cent (Barcelona)
IES Campclar (Tarragona)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Sanchez Casas Padilla, Maria Paloma .................. 005366384R
Garcia Rueda, Sabina ............................................. 052940408C
Salvador Daros, Fco. Pascual ................................. 073386136J
Tur Salais, Antoni .................................................... 029027757D
Valero Sorando, Yolanda ........................................ 039690767N
Arriba Paulet, Alberto de ........................................ 043394990Q
Moncho Peiro, Nuria ................................................ 020011839E
Garcia Larrosa, Aranzazu ....................................... 046776979Q
Gonzalez Batalla, Enrique ...................................... 039680130R
Pico Belda, Olegario .............................................. 022141596W
Domenech Jardi, Maria Dolors .............................. 039871832K
Fortuny Anguera, Gerard ........................................ 039875236K
Gomila Garcia, Maria Rocio .................................... 041500224J

12,6600
11,0000
9,9200
8,6000
7,5000
7,0000
6,8200
6,4200
6,4000
5,6000
5,4200
5,2000
3,1000

Denominació del centre (municipi)
IES Bellulla (Canovelles)
IES Euclides (Pineda de Mar)
IES Celestí Bellera (Granollers)
IES Gallecs (Mollet del Vallès)
IES Pla d’en Boet (Mataró)
IES Baix Montseny (Sant Celoni)
IES Olivar Gran (Figueres)
IES Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu)
IES Celestí Bellera (Granollers)
IES Roses II (Roses)
SES Manuel Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codines)
IES de Castelló d’Empúries (Castelló d’Empúries)
IES de La Jonquera (la Jonquera)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: equips electrònics
Arasanz Sanmarti, Francisco J. .............................. 036567050V
Abadia Garasa, Fernando ...................................... 033866738C
Barbero Odena, Joan ............................................. 039867275H
Sanjusto Martin, Francisco ...................................... 046554100F

65,5000
35,0000
29,3000
28,3000

Especialitat: estètica
Garcia Andreu, Lidia ................................................ 052209166V

4,7000

IES
IES
IES
IES

Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Escola Industrial (Sabadell)
El Palau (Sant Andreu de la Barca)
El Palau (Sant Andreu de la Barca)

IES Salvador Seguí (Barcelona)

Especialitat: instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
Carretero Romero, Miquel ....................................... 037267029Z
96,6800

IES Escola del Treball (Barcelona)

Especialitat: instal·lacions electrotècniques
Acevedo Naranjo, Santiago ..................................... 033871381V
Fernandez Fernandez, Jose Vicente ..................... 036960052H
Pedraza Carrion, Angel ............................................ 039652628F
Querol Pujol, Josep ................................................ 040869132H

82,6000
35,5000
34,0000
31,2000

IES
IES
IES
IES

Especialitat: laboratori
Hernando Romero, Jose Luis ................................ 017105626C
Vivo Martinell, Assumpcio ...................................... 077896972C

82,9000
52,5400

IES Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat)
IES Montilivi (Girona)

Especialitat: manteniment de vehicles
Nuñez Perez, Jose .................................................. 010047255G
Garcia Guillamon, Carlos ........................................ 037286790H
Gutierrez Candamio, Juan ...................................... 012692004Y
Plana Martin, Enrique ............................................. 040953636C
Puig Rios, Gabriel .................................................... 039681493F
Serra Borras, Joaquim ............................................. 037318220F
Paco Lopez, Fco. Jose de ...................................... 073382381F
Ferrer Sanfeliu, Xavier .............................................. 046663491X
Hidalgo Herrera, Pedro ........................................... 043042160Y

86,3000
44,3000
41,3000
39,6000
36,9000
32,7000
32,5000
27,5000
24,8000

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Illa dels Banyols (el Prat de Llobregat)
Caparrella (Lleida)
Pere Martell (Tarragona)
Pere Martell (Tarragona)
Pere Martell (Tarragona)
La Mina (Sant Adrià de Besòs)
Montsià (Amposta)
Caparrella (Lleida)
Julio Antonio (Móra d’Ebre)

Especialitat: mecanització i manteniment de màquines
Magrinya Antonio, Josep M. .................................. 077782349Y
Bubi Pardos, Javier .................................................. 035123461T
Fernandez Burato, Ricardo .................................... 078576235R
Rovira Sanahuja, Jesús .......................................... 077783175G
Arroyo Martinez, Ubaldo .......................................... 011731624Z

96,0000
25,5000
7,6000
5,6000
4,7000

IES
IES
IES
IES
IES

Jaume Huguet (Valls)
Lluís Domènech i Montaner (Reus)
de l’Ebre (Tortosa)
Lluís Domènech i Montaner (Reus)
de Flix (Flix)

Especialitat: oficina de projectes de construcció
Anton Codorniu, Jordi ............................................ 046013206G

95,1400

IES Francesc Ferrer i Guàrdia (Sant Joan Despí)

Especialitat: oficina de projectes de fabricació mecànica
Quintana Moreno, Antonio ...................................... 045249389V

28,7500

IES Manolo Hugué (Caldes de Montbui)

de Terrassa (Terrassa)
Ribera Baixa (el Prat de Llobregat)
de Vic (Vic)
Narcís Monturiol (Figueres)

Especialitat: operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
Mirete Guerrero, Antoni .......................................... 038489144R
87,0000
Serrano Zuñeda, Montserrat .................................. 013062640C
16,0000

IES Poblenou (Barcelona)
IES Poblenou (Barcelona)

Especialitat: operacions de processos
Molina Muñoz, Joana .............................................. 046557320F
Garcia Taravilla, Victor Manuel ............................... 039699927H

23,1800
22,7700

IES Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat)
IES Comte de Rius (Tarragona)

Especialitat: perruqueria
Raluy Garcia, Mar ................................................... 039350136B
Sanz Lamberto, Eva ............................................... 043522044H

9,4000
6,1000

Especialitat: procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
Gracia Luño, M. Pilar .............................................. 035000075D
Garcia Rubio, Boni ................................................. 039674795W
Artes Mascarell, Jose Vicente ............................... 019988520W
Morell Casellas, Marta ............................................. 037364391V

87,3000
11,9900
11,5000
8,6000
722

IES Torrevicens (Lleida)
IES Salvador Seguí (Barcelona)
IES
IES
IES
IES

Alexandre Satorras (Mataró)
Cal·lípolis (Tarragona)
Cal·lípolis (Tarragona)
Cal·lípolis (Tarragona)

Núm. 914

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Denominació del centre (municipi)

Especialitat: procediments sanitaris i assistencials
Buil Vilalta, Josefina ................................................ 036506707A
Castello Semente, Maria Carme ............................ 040868294P
Pelfort Tenias, Montserrat ....................................... 046580826F
Montagud Bou, Lidia .............................................. 085087987Q
Giro Tapia, Ester ..................................................... 040994979D
Mallafre Moya, Clara ............................................... 039678171C

96,0000
62,0000
35,9000
7,6000
7,0000
5,3000

IES
IES
IES
IES
IES
IES

Alexandre Satorras (Mataró)
Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat)
Milà i Fontanals (Igualada)
de l’Ebre (Tortosa)
La Guineueta (Barcelona)
Baix Camp (Reus)

Especialitat: processos comercials
Oliva Ubach, M. Carmen ........................................ 039160341N
Aller Castro, Gregoria Isabel ................................... 009714647E
Vazquez de Parga Andrade, Patricia ..................... 032637445P
Usach Morello, Enric ............................................... 078576852C

87,6300
75,5000
31,8000
31,2000

IES
IES
IES
IES

Montserrat Roig (Terrassa)
Meridiana (Barcelona)
de Vic (Vic)
Joan Brudieu (la Seu d’Urgell)

Especialitat: processos de gestió administrativa
Gonzalez Gonzalez, Pilar ......................................... 043498474T
Grau Llagostera, Josep Maria ................................ 077051631K
Rodriguez Dieguez, M. Dolores ............................. 007805783C
Pallares Vidal, M. Jose ........................................... 040927197P
Martin Arrufat, Anna M. ........................................... 077833295F
Llanas Sorigue, M. Pilar ......................................... 039868312C
Queralt Fontanals, Carme ....................................... 018022975Z
España Fernandez, Carme ...................................... 072550736L
Palahi Lopez, M. del Carmen .................................. 078000764J
Lopez Jimenez, Jordi ............................................... 039181396E

83,1000
55,0000
35,7000
33,9000
33,0000
32,9400
32,7000
32,5000
31,8000
31,3000

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

La Guineueta (Barcelona)
de Vic (Vic)
Badalona VII (Badalona)
Vallvera (Salt)
Montsià (Amposta)
Vallès (Sabadell)
de Badia del Vallès (Badia del Vallès)
Baix Montseny (Sant Celoni)
Vallvera (Salt)
Montsoriu (Arbúcies)

Especialitat: sistemes i aplicacions informàtiques
Arumi Bellvehi, Miquel ............................................ 077277833H
Bou Roig, Elena ...................................................... 078001999Y
Limon Moron, Antonio ............................................ 029477667Q
Solsona Pla, Sergio ................................................ 035061734M
Serrano Zuñeda, Angel Maria ................................. 013091590J
Muñoz Cruz, Yian ................................................... 046580443S

103,7000
40,2000
33,2000
31,8400
25,3600
24,2000

IES
IES
IES
IES
IES
IES

La Pineda (Badalona)
Montilivi (Girona)
Jaume Balmes (Barcelona)
Ausiàs March (Barcelona)
Provençana (l’Hospitalet de Llobregat)
Milà i Fontanals (Igualada)

Especialitat: soldadures
Montoro Gomez, Joaquim ...................................... 022414546B

21,0000

IES Pere Martell (Tarragona)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Especialitat: alemany
Gago Torre, Miguel Angel ....................................... 038425089R
Elvira Vicente, Maria Rosa ...................................... 007946991P
Wiedemann, Herbert ............................................... 001917562Y
Bogner, Carmen ...................................................... 001117259B
Malgrat Vidal, Cristina ............................................. 046556904M

34,9000
30,5000
23,2200
22,6000
11,8000

EOI
EOI
EOI
EOI
EOI

Esplugues (Esplugues de Llobregat)
Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)
Esplugues (Esplugues de Llobregat)
de Terrassa (Terrassa)
de Terrassa (Terrassa)

Especialitat: anglès
Lastres Trujillo, Ascension ....................................... 046022977T
Matamoros Roda, Josep ......................................... 040916025Z
Santirso Rodriguez, David ....................................... 046611978V
Mussons Juncar, Carolina ...................................... 043429046D
Muxi Clusellas, Isabel .............................................. 039346924L
Castillo Garcia, Estefania ........................................ 039160851Q
Breeze, Elisabeth Jane ........................................... X0565299 M
Barneda Valls, Yolanda ............................................ 043686062T
Roig Papiol, Maria Carme ...................................... 046541862M

60,2600
48,8400
36,7500
33,7000
32,2000
31,0000
21,2000
20,9000
19,4000

EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI

Esplugues (Esplugues de Llobregat)
Esplugues (Esplugues de Llobregat)
de Terrassa (Terrassa)
Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)
Manresa (Manresa)
Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)
de Reus (Reus)
de Girona (Girona)
de Girona (Girona)

Especialitat: espanyol per a estrangers
Lopez Lopez, Estrella .............................................. 038505835V

19,7000

EOI de Lleida (Lleida)

Especialitat: francès
Simon Reche, Didac .............................................. 040896739W
Larraz Genoves, Maria Josefa ................................ 018164430L
Marlhens, Claire Marie ............................................. 000568352E
Ripolles Olivert, M. Carmen .................................... 046040410E

32,8100
22,3000
20,4000
10,8000

EOI
EOI
EOI
EOI

de Lleida (Lleida)
Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)
Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)
de Terrassa (Terrassa)

ANNEX 4
Relació de professors pendents de ser nomenats funcionaris de carrera, ordenats segons
el número d’ordre obtingut en el procediment selectiu corresponent.
A=Any d’oposició; N=Número d’ordre
Cognoms i nom

DNI

A

N

Denominació del centre (municipi)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Especialitat: cultura clàssica
Oller Guzman, Marta ................................................ 040994849V 2001 00001
Sanz Casasnovas, Fernando .................................. 018019120T 2001 00001
723

(grec) IES Celestí Bellera (Granollers)
(llatí) IES Ramon de la Torre (Torredembarra)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

A

N

Alegret Curieses, Irene ............................................ 038128653N
Blecua Alamo, Luisa Laura ..................................... 046239518L
Martinez Espluga, Sonia .......................................... 040441708A
Pérez Díaz, M. Mar .................................................. 043718099K
Jesus Margineda, Jordi ........................................... 043721910Z
Salcedo Carrasco, M. Angeles ............................... 040976860Z
Belloso Ruiz, Beatriz ............................................... 038447699W

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

00002
00002
00003
00003
00004
00004
00005

Denominació del centre (municipi)
(grec) IES Miramar (Viladecans)
(llatí) IES Euclides (Pineda de Mar)
(grec) IES Roses II (Roses)
(llatí) IES de Guissona (Guissona)
(llatí) IES Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
(grec) IES Moianès (Moià)
(grec) IES Torreforta (Tarragona)

Especialitat: dibuix
Palmer Alemany, Francisca ..................................... 043040168S 2001 00009

IES Cap Norfeu (Roses)

Especialitat: economia
Bordes Mir, Anna ..................................................... 077610616Z
Castillo Monfort, Celia ............................................. 018978829B
Garcia Almela, Inmaculada ..................................... 029018848R
Serra Noguera, M. Dolors ...................................... 079301827N
Molist Pujol, M. Carmen ......................................... 033945821Y
Sarsanedas Castellanos, Nuria .............................. 038100688S
Martinez Peñarroja, M. Isabel ................................ 018966050C
Blasco Lorente, Alejandro ...................................... 037377941C
Grasa Bastida, Meritxell ........................................ 043717735W
Socias Salvat, Ines ................................................. 039686434A
Rius Safont, Josep ................................................. 043718343N
Clos Guix, Eulalia ..................................................... 043399748J
Prat Vilades, Teresa Maria ...................................... 039346664N
Ivern Moreto, Eulalia ................................................ 039878158E
Gesse Pedrola, Jordi ............................................... 078079720X
Fontanet Viladrich, Casimir ..................................... 078075491J
Alcalde Marti, Hugo ................................................ 052727598Y
Romero Escrig, Eduardo ........................................ 033407823R
Navarro Soriano, Eva ............................................... 040983891F
Blesa Izquierdo, Manuel ......................................... 046601175R

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

IES Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar)
IES Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
IES Baix Penedès (el Vendrell)
IES Antoni Pous i Argila (Manlleu)
IES Manuel Blancafort (la Garriga)
IES Salvador Dalí (el Prat de Llobregat)
IES Torras i Bages (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Mediterrània (el Masnou)
IES Els Tres Turons (Arenys de Mar)
IES Camí de Mar (Calafell)
IES Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
IES Eugeni d’Ors (Badalona)
IES Pompeu Fabra (Martorell)
IES Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès)
IES Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat)
IES Guinovarda (Piera)
IES Damià Campeny (Mataró)
IES de Sant Fost-Martorelles (Sant Fost de Campsentelles)
IES Gallecs (Mollet del Vallès)
IES Can Planas (Barberà del Vallès)

Especialitat: francès
Andres Mañueco, Irene ........................................... 012166623Z

2001 00001

IES Puig Cargol (Calonge)

Especialitat: hoteleria i turisme
Bernat Colominas, Susanna ................................... 035101172K
Segovia Rubio, Esther ............................................ 036983483N
López Besora, Mercè ............................................. 039676320D
Morales Torres, Crescencia ................................... 040302787W

2001
2001
2001
2001

00001
00002
00003
00004

IES
IES
IES
IES

Meridiana (Barcelona)
Meridiana (Barcelona)
d’Hoteleria i Turisme (Lleida)
Escola d’Hoteleria i Serveis Sant Narcís (Girona)

Especialitat: informàtica
Alonso Perez, Roberto ............................................ 020011649Q
Villegas Ariza, Josep Antoni ................................... 039688594R
Salas Diaz, Inmaculada .......................................... 028908720C
Serret Nadal, Juan Ramon ...................................... 046122681E
Gonzalez Ibañez, Segundo .................................... 022560026Q
Miralves Guiral, Isabel ............................................. 018030784A
Delgado Beltran, Lluis ............................................ 039329624S
Manzano Martinez, Clemencia ................................ 046522651E
Prior Romero, Miquel Àngel ................................... 052940987R

2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

00014
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

La Guineueta (Barcelona)
Jaume Huguet (Valls)
La Pineda (Badalona)
Rambla Prim (Barcelona)
Carles Vallbona (Granollers)
de Sant Adrià de Besòs (Sant Adrià de Besòs)
La Ferreria (Montcada i Reixac)
La Ferreria (Montcada i Reixac)
Jaume Huguet (Valls)

Especialitat: llatí
Capdevila Folguera, Juan ....................................... 040826889A

2001 00005

IES Guillem de Berguedà (Berga)

Especialitat: música
Medrano Torres, Nuria ............................................ 039898334G
Ridaura Arce, Ana Maria ........................................ 024353967A
Enrich Trilla, Nuria ................................................... 043737424A
Hernandez Blade, Margarita .................................. 039861035B
Giralt Lluis, Judit ...................................................... 040294689T
Ricart Amanos, M. Dolors ....................................... 078085552T
Llaurado Plana, Josefa .......................................... 040528785W
Muñiz Roca, Maria Dolores .................................... 035029837D
Soler Mestres, Montserrat ...................................... 077907559G
Pozo Martin, Monica ............................................... 040324743Q
Perez Collellmir, Olivia ............................................. 038126184G
Bolart Vilaro, Vicenç ................................................ 036513266F
Urbiola Coma, Itziar ................................................. 046725887F
Bertran Trave, David ............................................... 040437502Y
Pomerol Monseny, Marc ......................................... 037733254Y
Magriña Guasch, Silvia ........................................... 043679492P
Artiola Ruhi, M. Dolores ......................................... 043671685K
Cascales Vilardell, Carolina .................................... 034748357A
Fernandez Arbones, Alicia ...................................... 046744689H
Gelis Doblado, Patricia ............................................ 046637780J

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

SES Antoni Ballester (Mont-roig del Camp)
IES Priorat (Falset)
IES Seròs (Seròs)
IES de Sant Just Desvern (Sant Just Desvern)
IES Ridaura (Castell-Platja d’Aro)
IES La Segarra (Cervera)
IES Baix Empordà (Palafrugell)
IES Vinyes Velles (Montornès del Vallès)
IES Olivar Gran (Figueres)
IES de La Jonquera (la Jonquera)
IES Alexandre Satorras (Mataró)
IES Euclides (Pineda de Mar)
IES Pere Barnils (Centelles)
IES de Llançà (Llançà)
IES de Badia del Vallès (Badia del Vallès)
IES Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar)
SES de Badalona (Badalona)
IES de Parets del Vallès (Parets del Vallès)
IES Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar)
IES Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca)

724

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021

Núm. 914

Cognoms i nom

DNI

A

N

Sala Colom, Josep ................................................. 077738621R
Sorribes Carrio, Jaume ........................................... 039362704K
Olive Farran, Josefa ............................................... 077828414W
Ubach Santamaria, Sandra .................................... 043436553H
Busquets Congost, Carmen .................................... 040327586F
Silla Soler, Vanessa ................................................. 046952218H
Gisbert Ramo, Yolanda ............................................ 040332876F
Espelta Estrada, Francesc ...................................... 040918758X
Planaguma Navarro, Adriana ................................... 040344069E
Redondo Duran, Joaquim Jesus ........................... 046644747B
Verdu Verdu, Joan Francesc .................................. 028995357Q
Ramirez Padros, Jordi ............................................ 044002678K
Marce Busquets, Jose Antonio .............................. 046631108B
Tent Sorli, Jose Vicente ......................................... 073560304W
Martinez Ferrando, Carlos ...................................... 052737437R
Pino Hernandez, Rocio del .................................... 040431729Y
Alcaide Valencia, Albert ........................................... 046554875T
Celma Soriano, Marcos .......................................... 018991385D
Edo Tatay, Sergio Antonio ....................................... 033453323F
Paradis Maza, Xavier ............................................... 037784833L
Caldés Garrido, Antonio ......................................... 020430400Y

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

00022
00023
00024
00025
00027
00029
00030
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00040
00041
00042
00043
00044
00045

Denominació del centre (municipi)
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Estany de la Ricarda (el Prat de Llobregat)
Pere Vives i Vich (Igualada)
Joan Amigó i Callau (l’Espluga de Francolí)
Bellulla (Canovelles)
Cap Norfeu (Roses)
de Terrassa (Terrassa)
Roses II (Roses)
Ribera del Sió (Agramunt)
Baix Penedès (el Vendrell)
Polinyà (Polinyà)
El Palau (Sant Andreu de la Barca)
Joan Oró (Martorell)
Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)
de Constantí (Constantí)
Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat)
de Ciutat Badia (Badia del Vallès)
Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts)
Lluís Rutllant (Gelida)
de Sentmenat (Sentmenat)
Molí de la Vila (Capellades)
J.V. Foix (Rubí)

Especialitat: organització i processos de manteniment de vehicles
Carrasco Rebollo, Fructuoso .................................. 046600652F 2001 00001
Noguera Balasch, Jordi .......................................... 046777656A 2001 00003

IES Castellarnau (Sabadell)
IES Milà i Fontanals (Igualada)

Especialitat: organització i projectes de fabricació mecànica
Gomez Gonzalez, Sergio ......................................... 045474863E
Abad Boveda, Marta ............................................... 044004295M
Bernardo Vilamitjana, Daniel .................................. 040330360K
Lopez Vidal, Feliu .................................................... 040931678G
Dichos Marti, Rafael ................................................ 052218311P

2001
2001
2001
2001
2001

IES
IES
IES
IES
IES

Especialitat: processos de producció agrària
Xucla Tarres, Francesc .......................................... 043711019W

2001 00001

IES Agrària l’Urgell (Mollerussa)

Especialitat: sistemes electrotècnics i automàtics
Forn Cadafalch, Francesc X. .................................. 039159119D
Altimiras Rovira, Santiago ....................................... 077277760Z
Utset Romeu, Juan ................................................. 046326103D
Gascon Boix, Rafael ................................................ 018948268V
Mauri Clapes, Francisco .......................................... 033876943J
Pradas Muñoz, Joan ............................................... 040319248H
Monteagudo Fajardo, Jose ..................................... 038450319T
Juanchich Julia, Marcel .......................................... 040523804N
Garcia Garrido, Joan Manuel .................................. 040317788F
Ginovart Tomas, Jaime ........................................... 040934351D

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Especialitat: sistemes electrònics
Valverde Ruiz, Alfonso ............................................. 039171894L
Duran Ruiz, Manuel ................................................ 046590648P
Cabrerizo Sopena, David ........................................ 052180111B

2001 00002
2001 00003
2001 00004

IES Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès)
IES Margarida Xirgu (l’Hospitalet de Llobregat)
IES Castellbisbal (Castellbisbal)

Especialitat: tecnologia
Costa Sole, Marcelino Juan .................................... 052215809J
Muñoz Regadera, Pablo ......................................... 007448600G
Serrallonga Gasch, Immaculada ............................ 035111504A
Martinez Rodrigo, M. Amparo ................................ 024343652S
Frances Lopez, Juan Antonio ................................. 052715488V
Fontbona Misse, Maria del Roser ........................... 077292535T
Gonzalo Edesa, Virgilio ........................................... 033904361S
Perez Garcia, Francisco .......................................... 038811107X
Pujol Capelles, Yasmina ......................................... 039361918V
Ruiz Lopez, Sebastia .............................................. 018958774N
Belana Vallcaneras, David ...................................... 046605058C
Pujol Batlle, Maria Teresa ........................................ 036495172Z
Bosch Colmenero, Agueda ..................................... 043685280T
Paredes Navarro, Jose Antonio ............................. 038076808D
Puig Cambero, Marta ............................................. 077608751N
Serrano Montes, Monica ........................................ 046775609A
Moncunill Sole, Jaime ............................................. 077096327M
Ferrando Garcia, Carles ......................................... 028993113A
Valls Admetlla, Ferran ............................................. 036893884K
Hueso Garcia, Julian ............................................... 043513318D
Ibañez Juncosa, Francesc ....................................... 037721209J
Guillen Pelegay, Juan .............................................. 043436915N
Jauset Berrocal, Fco. Javier .................................. 040865346G

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

IES Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)
IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú)
IES de Sant Fost-Martorelles (Sant Fost de Campsentelles)
IES Príncep de Viana (Barcelona)
IES Ausiàs March (Barcelona)
IES Els Tres Turons (Arenys de Mar)
IES de Sabadell (Sabadell)
IES Pompeu Fabra (Martorell)
IES Alexandre de Riquer (Calaf)
IES de Castellar (Castellar del Vallès)
IES Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac)
IES de L’Arboç (l’Arboç)
IES Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)
IES Miramar (Viladecans)
IES de la Roca del Vallès (la Roca del Vallès)
IES Molí de la Vila (Capellades)
IES Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat)
IES de Gironella (Gironella)
IES Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac)
IES Enric Borràs (Badalona)
IES Ramon de la Torre (Torredembarra)
IES de Sant Fost-Martorelles (Sant Fost de Campsentelles)
IES Baix Camp (Reus)

725

00001
00002
00003
00004
00005

00001
00002
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012

00003
00005
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028

Llobregat (l’Hospitalet de Llobregat)
Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)
La Garrotxa (Olot)
de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)
Pere Martell (Tarragona)

Escola Industrial (Sabadell)
de Vic (Vic)
Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
de l’Ebre (Tortosa)
Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)
La Garrotxa (Olot)
Ribera Baixa (el Prat de Llobregat)
Santa Eugènia (Girona)
Serrallarga (Blanes)
de Flix (Flix)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

A

N

Serrano Belmonte, Jose Luis ................................. 046034710A
Crosas Olea, Roser ................................................. 033938759M
Del Pozo Gutierrez, Nestor ..................................... 046133706F
Bertrans Costa, Josep Maria ................................. 033938898Y
Bañon Cliville, Natalia .............................................. 034730736T
Pico Peris, Andreu .................................................. 035119063H
Pulido Guerrero, Manuel ......................................... 052401867R
Alegre Zaera, Victor .................................................. 046347506E
Torra Gonzalez, Maria Nuria ..................................... 037745610B
Gonzalez Piñeiro, Jorge ........................................... 046048079D
Solà Amorós, M. Nieves ........................................... 043706957B
Gimeno Rivero, Josep .............................................. 046685718L
Caballe Homedes, Jose Manuel ............................. 040934726Q
Mascarell Roca, Josep Antoni ................................. 020804855K
Cornet Colomina, Santiago ...................................... 043707555B
Juan Fraile, Querubin ................................................ 041736923L
Arques Torrentgeneros, Juan ................................... 038093158Y
Cortada Hortala, Josep ........................................... 040321465G
Agasa Balague, Neus ............................................... 078580669L
Busquets Sanz, Marcos ........................................... 034746297J
Castañe Mata, Marta ................................................ 043421563R
Miro Pujol, Carlos ..................................................... 077833645N
Borges Fonoll, Amadeu ........................................... 077832419M
Garrido Borja, Andres ............................................... 052605038J
Nabau Pedros, Maria Esther .................................... 078076256L
Heras Cisa, Anna M. de las .................................... 039345530M
Laguna Estaun, Daniel .............................................. 036515638X
Cruzado Martinez, Cosme ....................................... 040934450Q
Baro Boldu, Maria Elena ........................................... 043706878R
Cervera Baiges, Noemi ............................................. 052603246S
Berney Pujol, Concepcio .......................................... 077610866B
Huguet Caufapé, Marcos ......................................... 043713065R
Bascuñana Casasus, Montserrat ............................ 035038941M
Planes Prio, Jose Maria ........................................... 035021681H
Salvany Carmona, Anna Isabel ................................ 077310205Y
Benaiges Grau, M. Cinta .......................................... 052605059B
Granollers Palou, Andreu ......................................... 043421474G
Franques Raurell, Maria Rosa ................................. 039877872N
Labernia Descarrega, Montserrat ............................ 043718545F
Armengol Rosines, Pere Joan ................................. 043701223G
Rosell Barniol, Angel ................................................. 077730044A
Albareda Domenech, Jordi ...................................... 077309794D

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

00029
00030
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061
00062
00063
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00070
00071

Denominació del centre (municipi)
IES Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)
IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter)
IES Mediterrània (Castelldefels)
IES de Taradell (Taradell)
IES Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)
IES Pau Casals (Badalona)
IES de Badia del Vallès (Badia del Vallès)
IES de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners)
IES Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet)
IES Badalona VII (Badalona)
IES de Ponts (Ponts)
IES de Sant Fost-Martorelles (Sant Fost de Campsentelles)
IES de l’Ebre (Tortosa)
IES Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)
IES Jaume I (Salou)
IES Castell del Quer (Prats de Lluçanès)
IES Enric Borràs (Badalona)
IES Narcís Xifra i Masmitjà (Girona)
IES Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
IES de Castellar (Castellar del Vallès)
IES Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet)
IES Priorat (Falset)
IES El Morell (el Morell)
IES de La Sénia (la Sénia)
SES Joan Puig i Ferreter (la Selva del Camp)
IES Lluís Rutllant (Gelida)
IES Lluís de Requesens (Molins de Rei)
IES El Palau (Sant Andreu de la Barca)
IES Joan Guinjoan i Gispert (Riudoms)
IES Baldiri Guilera (el Prat de Llobregat)
IES Serrallarga (Blanes)
IES Berenguer d’Entença (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant)
IES Can Jofresa (Terrassa)
IES Vicenç Plantada (Mollet del Vallès)
IES Narcís Oller (Valls)
IES de Deltebre (Deltebre)
IES Terra Alta (Gandesa)
IES Baix Penedès (el Vendrell)
IES de La Pobla de Segur (la Pobla de Segur)
SES de Sant Llorenç de Morunys (Sant Llorenç de Morunys)
SES de Tona (Tona)
IES Joan Ramon Benaprès (Sitges)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors tècnics de formació professional
Especialitat: cuina i pastisseria
Cuadras Genabat, Raul ............................................ 040312138S 2001 00001
Bonillo Jimenez, Luis ................................................ 043738180T 2001 00002

IES Joan Ramon Benaprès (Sitges)
IES Joan Ramon Benaprès (Sitges)

Especialitat: operacions i equips de producció agrària
Marrero Caballero, Andres Isaac ............................. 042791078S
Rates Sabate, Albert ................................................ 039855583X
Aldoma Garcia, Jaume ............................................. 040854602R
Vives Roig, Josep Marc ........................................... 039866162D
Canela Muray, Isidre ................................................ 040894603M

IES
IES
IES
IES
IES

2001
2001
2001
2001
2001

00001
00002
00003
00004
00005

d’Horticultura i Jardineria (Reus)
d’Horticultura i Jardineria (Reus)
Agrària l’Urgell (Mollerussa)
d’Horticultura i Jardineria (Reus)
de Pont de Suert (el Pont de Suert)

Especialitat: perruqueria
Lopez Rueda, Maria Remedios ................................ 052190297P 2001 00001
Alaminos Lopez, M. Carmen ................................... 040523145C 2001 00002
Rupia Masachs, Elisabet .......................................... 045538205E 2001 00003

IES Ribot i Serra (Sabadell)
IES Narcís Monturiol (Figueres)
IES Cal·lípolis (Tarragona)

Especialitat: procediments sanitaris i assistencials
Blazquez Palomar, Maria Amparo ............................ 046672167S
Regodon Muñoz, M. Teresa ..................................... 028575153E
Llaurado Vallverdu, Ferran ........................................ 040835417K
Vargas Nieto, Francisca ............................................ 033897030K
Sole Solano, Marta .................................................. 038557366M
Carbo Trill, Gisela ..................................................... 035094325M
Vallejo Muro, M. Angeles ......................................... 046636875M

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Narcís Xifra i Masmitjà (Girona)
Guillem Catà (Manresa)
Torrevicens (Lleida)
Francesc Ribalta (Solsona)
La Garrotxa (Olot)
Torrevicens (Lleida)
de Palamós (Palamós)

Especialitat: producció en arts gràfiques
Raventos Cardus, Alejandro ..................................... 046223284T
Lebron Perez, Carmen .............................................. 043510865V
Aldrey Maza, Oscar Luis ......................................... 046118838C
Catalan Morte, Julio Jesus ....................................... 018955563K
Laborda Oribes, Luis ............................................... 038152324Q
Barnadas Molins, Mercedes ..................................... 046566496Y

2000
2000
2001
2001
2001
2001

00002
00006
00001
00002
00003
00004

IES
IES
IES
IES
IES
IES

Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)
Pere Martell (Tarragona)
Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)
Pere Martell (Tarragona)
Pere Martell (Tarragona)
Joan Oró (Lleida)

726

Núm. 914

Cognoms i nom

DNI

A

N

Denominació del centre (municipi)

Gibert Padrell, Meritxell ........................................... 039702704N 2001 00005

IES Joan Oró (Lleida)

Especialitat: serveis a la comunitat
Gene Casals, Josep .................................................. 039028177Y
Sorribas Pareja, Montserrat .................................... 035056421M
Gallego Miguel, Alicia ............................................... 043701142S
Cortiella Arasa, M. Luisa ....................................... 040922568W
Riera Camps, Anna Maria ...................................... 077306985Y
Vidal Marsal, Susanna ............................................ 046776764P

2000
2001
2001
2001
2001
2001

00010
00001
00002
00003
00004
00005

IES
IES
IES
IES
IES
IES

Montserrat Roig (Terrassa)
Salvador Seguí (Barcelona)
Salvador Seguí (Barcelona)
Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat)
Antoni Pous i Argila (Manlleu)
Milà i Fontanals (Igualada)

Especialitat: sistemes i aplicacions informàtiques
Belda Peña, David ................................................... 005196938L
Monreal Gonzalez, Encarnacion .............................. 033934449L
Puertolas Mur, Maria Teresa .................................... 073189411F
Flix Rovira, Josep M. .............................................. 043728012K
Fernandez Baticon, Fco. Javier .............................. 002525469T
Vicens Miñana, Vicenta ........................................... 052782825X
Pedraza Gutierrez, Maria Jose ................................ 046618944Z

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Thos i Codina (Mataró)
Carles Vallbona (Granollers)
Badalona VII (Badalona)
Jaume Huguet (Valls)
Jaume Balmes (Barcelona)
Montsià (Amposta)
Provençana (l’Hospitalet de Llobregat)

Especialitat: tècniques i procediments d’imatge i so
Baro Sanjuan, Ramon ............................................. 038073559A
Serra Flores, Jordi .................................................. 039331765V
Claret Ratera, Pere ................................................. 039313989C
Pueyo Civat, Gerard ............................................... 038119013D

2001
2001
2001
2001

00001
00002
00003
00004

IES
IES
IES
IES

Mare
Mare
Mare
Mare

de
de
de
de

Déu
Déu
Déu
Déu

de
de
de
de

la
la
la
la

Mercè
Mercè
Mercè
Mercè

(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)

Adjudicacions a especialitats del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Especialitat: alemany
Serrat Tarraco, Andreu ........................................... 078020770D
Moreno Calvo, Jose Maria ..................................... 046743680K

2001 00001
2001 00002

EOI de Tarragona (Tarragona)
EOI de Tarragona (Tarragona)

Especialitat: francès
Bricio Salido, Jose Luis ........................................... 033884550F
Ribau Mele, Ana Maria ........................................... 040882317R
Masip Ruiz, Monica ................................................ 043711196H

2001 00001
2001 00002
2001 00003

EOI Manresa (Manresa)
EOI de Tarragona (Tarragona)
EOI de Reus (Reus)

ANNEX 5
Relació de professors que han obtingut destinació per la seva participació en el concurs de
mèrits als Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Mallofre Massana, Montserrat ................................ 037651489Y
Fernandez Rebert, Antoni ....................................... 039646418F
Sanchez Rius, Magdalena ..................................... 035011913W
Gil Juan, Maria Rosa ............................................... 039152209E
Castilla Castilla, M. Teresa ...................................... 037725818E
Montaña Saurat, Blanca .......................................... 040875383J
Quero Batalla, Josep-M. ........................................ 078056006D
Comadevall Reixach, Magdalena ........................... 077893315C
Diego Navalon, Juan de ......................................... 037691987R
Mas Parera, Angel .................................................. 077263559G
Rom Sedo, Mireia ................................................... 077831555S
Duch Despuig, Jordi ............................................... 040287286A
Pijuan Salvat, M. Angeles ....................................... 077778384C
Ortega Leyva, M. Angeles ..................................... 024095446W
Armejach Carreras, Rita ......................................... 038037443C
Casals Saguer, Jordi ................................................ 040275963L
Serra Rigau, Dolors ................................................ 040299859H
Fernandez Alonso, Felicitas ................................... 009718716C
Oliveras Guila, Maria Alba ....................................... 037311681T
Roqueta Sureda, M. Assumpcio ............................. 040271087L
Puig Pi, M. Irene .................................................... 039322021W
Cenzano Ezquerro, M. Teresa ................................ 016519972S
Ribalta Sanfeliu, M. Carmen .................................. 039309361S
Escofet Pujol, M. Dolors ......................................... 037272587Y
Troya Figueroa, Manuel ........................................... 039131690L
Diez de Ulzurrun Pausas, Ascensió ........................ 046631971T
Bofarull Ciurana, Josepa ......................................... 040857253F
Aubets Auguets, Ramona ...................................... 039301098D
Miranda Torrent, Sebastià ....................................... 041075602V
Saumell Mir, Maria Carmen .................................... 037251901C
Domenech Gimeno, Nuria ....................................... 037270580T
Salvatierra Remon, M. Victoria .............................. 037319804G

29,3300
29,0000
28,7800
28,7500
28,7000
28,5500
28,3300
27,9000
27,8000
27,2175
27,1750
26,8000
26,6600
26,4100
26,2000
26,1000
26,1000
26,0500
26,0076
26,0000
25,8700
25,8100
25,7800
25,7344
25,7160
25,6512
25,6000
25,6000
25,3000
25,2500
25,0300
25,0000
727

Denominació del centre (municipi)
EAP B-15 Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
EAP B-07 Cornellà (Cornellà de Llobregat)
EAP B-13 Terrassa (Terrassa)
EAP B-03 Sants-Montjuïc (Barcelona)
EAP B-30 Dist. VI (Gràcia) (Barcelona)
EAP L-05 La Noguera (Balaguer)
EAP B-07 Cornellà (Cornellà de Llobregat)
EAP B-30 Dist. VI (Gràcia) (Barcelona)
EAP Deficients Visuals (Barcelona)
EAP B-48 Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)
EAP G-06 Gironès Oest (Girona)
EAP B-31 Horta-Guinardó (Barcelona)
EAP B-20 Ciutat vella (Barcelona)
EAP B-21 St.Marti-Verneda (Barcelona)
EAP G-06 Gironès Oest (Girona)
EAP G-05 La Selva (Sector A) (Blanes)
EAP B-21 St.Marti-Verneda (Barcelona)
EAP B-48 Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)
EAP G-03 Gironès Est (Girona)
EAP B-48 Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)
EAP B-10 Osona (Vic)
EAP B-26 Martorell (Martorell)
EAP B-15 Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
EAP B-45 Rubí (Rubí)
EAP B-15 Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
EAP L-07 Pla d’Urgell (Mollerussa)
EAP L-09 Segarra (Cervera)
EAP L-02 Segrià (Sector B) (Lleida)
EAP B-25 Badia del Vallès (Badia del Vallès)
EAP B-01 Nou Barris (Barcelona)
EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) (Mollet del Vallès)

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Juando Bosch, Josep .............................................. 040274026Z
Pinar Garcia, Carles ................................................ 038486169Q
Guix Feixas, Gemma ............................................... 046671374G
Padin Mariño, Joan Albert ...................................... 036030934P
Carcel Ferrer, Ester ................................................. 046118698H
Marco Puy, Maria Jose ........................................... 073186039Q
Soliva Garriga, Maria ............................................. 039019686W
Profumo Pastor, Dolors .......................................... 038542966A
Rodriguez-Xuarez Doz, Inmaculada
040867814B

24,9500
24,9000
24,7364
24,6455
24,5800
24,4256
24,0600
23,8932
23,8000

Sanchez Moreno, M. Montserrat .......................... 039042341W
Comet Segu, Josep Jordi ....................................... 035001919J
Anton Calvo, M. Elena ............................................ 037272838G
Olmo Muñoz, M. Soledad del ................................ 046017383H
Aldamiz-Echevarria Iraurgui, Maria del Mar .......... 037284741Q
Marimon Busque, M. Lourdes ............................... 035006925M
Garcia Pitarch, Vicenta ........................................... 077264501A
Ferre Sarabia, Esther ............................................... 039662855E
Orteu Sole, Ines ...................................................... 040894426N
Vidal Garcia, Alejandro ............................................ 037274397E
Escrigas Fernando, Teresa ...................................... 077282208T

23,7500
23,6000
23,5425
23,3000
23,2000
22,8700
22,8500
22,6000
22,5500
22,1500
22,0432

Puig Vidal, Josep .................................................... 037320326C
Trabal Vilamaña, Merce .......................................... 040601468M
Ferrer Marcelles, M. Flora ...................................... 037724017S
Burbano Torres, Africa ............................................. 017859951Z

22,0160
21,6300
21,6000
21,5000

Pascual Serveto, M. Jose ....................................... 039663132T
Cordero Gonzalez, Consuelo .................................. 040922583V
Viñas Oller, Joan ..................................................... 038781185B
Mena Berbegall, Francesc Vicent .......................... 073916969Y
Colomer Trulls, Josefa ............................................ 040304169G
Domenech Roig, Maria ............................................ 078580089Z
Moriones Pellisa, M. Cinta ...................................... 039654221J
Mano Castaño, M. Teresa de la .............................. 046523893E
Sanz Tusell, Maria Merce ....................................... 040454482N
Sanz Jofre, Cristina ................................................ 035014416K
Juan Otero, Maria Mercedes .................................. 036501583P
Martinez Coll, Carles ............................................... 035006208R
Simon Martinez, Esther .......................................... 037665629R
Sanchez Pulido, Jose-Tomas ................................. 040898948A
Tuña Rigau, Josepa ................................................ 077906193H
Barbal Ricarte, Ester ............................................... 040868396H
Chamarro Lusar, Maria Belen ................................. 015806616G
Serra Mila, Jaume ................................................... 037676832A
Isern Pujol, Josefina ................................................ 077731701G
Sanfeliu Vernis, Diana .............................................. 077629508T
Bacardit Codina, Josefina ...................................... 039302098C
Montoya Aledo, Carlos Jorge ................................ 024848844N
Martinez Homs, Anna ............................................. 039862018M
Sanchez Perez, Matilde .......................................... 038436409M
Maldonado Pascual, M. Antonia ............................ 037663601C
Valles Serra, Montserrat ......................................... 039692512D
Peracaula Rabionet, Palmira .................................. 040301839C
Pla Lluma, Marta ...................................................... 077729687Z
Miguez Betriu, Albert .............................................. 038498738G
Cesteros Fernandez, Rosa Maria ........................... 039693916X
Gil Molina, Nuria ....................................................... 040320744L
Planas Areñas, Marta ............................................... 044002559V
Roig Ferrer, Olga ..................................................... 040438443G
Moreno Pares, Antonio ........................................... 077106834R
Casas Perin, Trinidad .............................................. 039630573D
Ara Arque, Blanca .................................................... 077735009T
Martí Vives, Montserrat ........................................... 077605163N
Perez Clemente, Gemma ....................................... 046655734G
Aniento Aguilera, Roser ........................................... 037367998J
Plana Crosas, Margarita ......................................... 077289658K
Coll-Vinent Puig, Francesc Xavier ........................... 035072653E
Pladevall Crusellas, Montserrat ............................... 077733734J
Colomines Capera, Maria Elena ............................. 040929791A
Corominas Orquin, Marta ........................................ 038815785L
Viciana Rodriguez, M. Antonia ............................... 078074150Y
De Jesus Cuixart, Anna Elisabet ........................... 046321475G
Angles Virgili, Nieves ............................................... 039661146S

21,4700
21,3500
21,1496
20,9428
20,7600
20,6044
20,0300
19,9460
19,9260
19,5800
19,5328
19,1300
19,0500
18,9000
18,9000
18,8100
18,7000
18,3000
18,2500
18,2000
18,0832
18,0100
17,9912
17,6300
17,5000
17,4000
17,2500
17,2100
17,0000
16,9800
16,9496
16,1496
15,9832
15,9300
15,7264
15,4244
15,2300
15,2300
15,1912
14,7180
14,4600
13,8500
13,5444
13,2664
13,2250
13,1000
12,8000
728

Denominació del centre (municipi)
EAP G-08 Pla de l’Estany (Banyoles)
EAP B-41 Sarrià-St.Gervasi (Barcelona)
EAP G-03 Gironès Est (Girona)
EAP B-08 Garraf (Vilanova i la Geltrú)
EAP B-26 Martorell (Martorell)
EAP B-21 St. Marti-Verneda (Barcelona)
EAP B-25 Badia del Vallès (Badia del Vallès)
EAP B-03 Sants-Montjuïc (Barcelona)
EAP B-17 L’Hospitalet de Llobregat (Sector A)
(l’Hospitalet de Llobregat)
EAP B-11 Sabadell (Sector A) (Sabadell)
EAP B-24 Alt Maresme (Pineda de Mar)
EAP B-43 Badalona (Sector B) (Badalona)
EAP B-03 Sants-Montjuïc (Barcelona)
EAP B-21 St. Marti-Verneda (Barcelona)
EAP B-11 Sabadell (Sector A) (Sabadell)
EAP B-01 Nou Barris (Barcelona)
EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (Tarragona)
EAP L-06 Urgell (Tàrrega)
EAP B-01 Nou Barris (Barcelona)
EAP B-16 Montcada-Ripollet-Sta.Perpetua
(Montcada i Reixac)
EAP B-01 Nou Barris (Barcelona)
EAP G-10 La Selva (Sector B) (Santa Coloma de Farners)
EAP B-01 Nou Barris (Barcelona)
EAP B-33 L’Hospitalet de Llobregat (Sector B)
(l’Hospitalet de Llobregat)
EAP T-02 Baix Camp (Cambrils)
EAP T-03 Baix Ebre (Tortosa)
EAP G-05 La Selva (Sector A) (Blanes)
EAP Deficients Visuals (Barcelona)
EAP G-07 La Garrotxa (Olot)
EAP T-08 Montsià (Amposta)
EAP T-02 Baix Camp (Cambrils)
EAP B-23 Baix Maresme (el Masnou)
EAP G-01 Alt Empordà (Figueres)
EAP B-26 Martorell (Martorell)
EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (Sant Adrià de Besòs)
EAP B-08 Garraf (Vilanova i la Geltrú)
EAP B-23 Baix Maresme (el Masnou)
EAP L-08 Les Garrigues (les Borges Blanques)
EAP G-10 La Selva (Sector B) (Santa Coloma de Farners)
EAP L-05 La Noguera (Balaguer)
EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) (Mollet del Vallès)
EAP B-06 Bages (Manresa)
EAP B-06 Bages (Manresa)
EAP B-38 Anoia (Igualada)
EAP B-06 Bages (Manresa)
EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A) (Granollers)
EAP T-09 Reus (Reus)
EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts)
EAP B-19 Viladecans (Gavà)
EAP T-11 Conca de Barberà (Montblanc)
EAP G-10 La Selva (Sector B) (Santa Coloma de Farners)
EAP B-18 Berguedà (Berga)
EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts)
EAP T-06 Baix Penedès (el Vendrell)
EAP G-01 Alt Empordà (Figueres)
EAP B-09 Mataró (Mataró)
EAP G-01 Alt Empordà (Figueres)
EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C) (Bigues i Riells)
EAP B-24 Alt Maresme (Pineda de Mar)
EAP B-10 Osona (Vic)
EAP B-24 Alt Maresme (Pineda de Mar)
EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts)
EAP B-15 Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
EAP B-10 Osona (Vic)
EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) (Mollet del Vallès)
EAP B-10 Osona (Vic)
EAP T-10 Terra Alta (Gandesa)
EAP B-24 Alt Maresme (Pineda de Mar)
EAP L-06 Urgell (Tàrrega)
EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) (Mollet del Vallès)
EAP T-06 Baix Penedès (el Vendrell)

Núm. 914

Cognoms i nom

DNI

Puntuació

Vidal Garcia, Gema ................................................. 038556606G
Vegas Masia, M. Pilar ............................................. 046523971P
Forn Rambla, Jaume .............................................. 046115629P
Gomez Isach, M. Dolores ....................................... 035101773R
Fernandez Herrero, Silvia ........................................ 038091832Z

12,8000
12,0500
11,9125
11,7000
11,5700

Denominació del centre (municipi)
EAP
EAP
EAP
EAP
EAP

B-15
B-24
B-27
B-27
B-38

ANNEX 6

Cognoms i nom

Relació de professors exclosos dels concursos de trasllats perquè no reuneixen algun
dels requisits exigits a la resolució de la
convocatòria.

Martinez Vicente, Roman ..... 021963041L
Mediavilla de Pedro,
Jose L. ................................... 013082745T
Monegal Mirambell, Carme .. 039670130Y
Montanchez Guisado,
Jose-Luis ............................... 050392858L
Montero Pous, Jose ............. 039298484V
Mora Verdeny, Josep M. ...... 043704768F
Murillo Goñi, Vicente ............ 015225266W
Navarrete Molina,
Miguel Angel .......................... 026456673A
Navasa Anadon, Joaquin ..... 040693164T
Ortega Caraballo, Miguel ...... 037376448E
Palop Campos, Francisco ... 038394135M
Pamos Arjonilla, Julia ............ 033933094K
Pascual Cuetara, Laura ........ 037740283C
Pastor Fuster, Rafael ............ 020799553D
Perez Garcia, Pedro Elias ..... 046209978B
Pi de Cabanyes,
Josep Oriol ............................ 046207755L
Piqueres Frances,
Consuelo ................................ 020423791K
Pitarch Rosell, Gemma ......... 037357980T
Povedano Perez, Francisca .. 006129699S
Pozo Castillo, Antonio .......... 037348479K
Pozo Castillo, Jose ............... 037356035X
Pradas Blazquez, Carlos ...... 037655818B
Rando Diaz, Jose Angel ....... 036479059R
Ribe Seto, Núria .................... 040899208X
Robles Miserachs,
Montserrat ............................. 035093393Q
Roca Reig, Josep ................. 041072793Z
Roca Sola, Francisca ............ 036861350D
Rocandio Clua, Javier ........... 038097706T
Rodriguez Carmona,
Juan Manuel .......................... 039168434D
Rodriguez Rodriguez,
Zita C. .................................... 037654210J
Rovira Juan, Josep Maria ..... 038791856X
Ruiz Queralt, Carme ............. 039853579F
Salvo Oliva, Pedro ................ 040783965C
Sanchez Castello,
Jose-Maria ............................. 039017602B
Santacana Soler, Eulalia ....... 046631180Z
Siver Bueso, Pilar .................. 019499606E
Tobaruela Soler, Juli .............. 037698916F
Turro Frigola, Miquel ............. 077900645J
Usle Ruiz, Clara .................... 014944116G
Vaghi Barbera, Salvador ....... 035091308R
Ventura Rodriguez, Manuel .. 039650582P
Verges Macario, Jaume ........ 046725323H
Vicente Perez, Lucas ............ 011689345D
Vilaro Güell, Miquel .............. 040287653W

Cognoms i nom

DNI

Alas Trepat, Josep ................ 040830412F
Alemany Riera, Domenec ..... 038744644V
Alvarez Madi, Antoni ............. 037657165R
Amat Bazan, Jorge ............... 036537249R
Arroyo Cano, Angel Luis ...... 038417725C
Ausas Coll, Josep ................. 041076022T
Aymerich Franquesa, Isidre .. 039653531J
Bayascas Bonet, Lluis ......... 036957072M
Benet Busquets, Carme ....... 037665547B
Betancor Gomez, Juana ....... 002172823J
Boix Grifell, Judit ................... 052153019J
Borras Climent, Jordi ............ 046221803Z
Bou Amat, Cristina ................ 040324206P
Campa Falcon, Jesús ........... 043725120G
Carreras Gardes, Cristina ..... 041497043Y
Castillo Serrano, Ines ............ 000392941D
Castro Cabanillas,
Arturo de ................................ 036913982V
Celis Perez, Luisa de ............ 007724684L
Colino Alvarez, Tomas .......... 011717003K
Eljarrat Benasuly, Sol ............ 037747236G
Ferragut Farre, Gemma ........ 043701371Z
Ferrandez Payo,
Maria-Dolores ........................ 017851359R
Fuentes Gonzalez,
Margarita ................................ 002706975J
Fuste Boix, M. Rosa ............ 043713437M
Garcia Garcia, Juan Carlos .. 038547199G
Garcia Pita, M. Camino ........ 012357233T
Garcia Pons, Celia ................ 036490398R
Garcia Rodriguez,
Isabel Maria ........................... 042159295L
Gomez Danta, Raul ............... 034712722H
Gonzalez del Caño,
Domingo ................................ 039266708G
Gonzalez Gayoso,
Maria-Josefa .......................... 051699585R
Gonzalez Sanchez,
Juan Miguel ........................... 024073296R
Gracia Martin, Teresa ........... 046304453W
Jimenez Fernandez,
Jose Antonio ......................... 024116183Q
Labella Onieva,
Maria Jose ............................ 016448777M
Langreo Cifuentes,
Jose Luis ............................... 038421706E
Latorre de Abajo,
Jose Maria ............................ 037717173W
Londoño Sanchez, Lucia ...... 033893928R
Lopez Rodriguez, Abel ......... 037769925S
Lopez Sancho,
M. del Carmen ...................... 004543814A
Macias Serra, Jose Luis ....... 046306323D
Manjon Rodriguez, Rafael .... 028858695C
Marfany Garcia, Jose Luis .... 035000753C
Martin Peris, Jesus .............. 017180956W
Martinez Tineo, Antonino ...... 070159946X

DNI

ANNEX 7
Reclamacions interposades contra les adjudicacions definitives que han estat estimades.
Cognoms i nom

DNI

Buj Espriu, Maria Carmen .... 039690245L
Cordero González,
Consuelo ................................ 040922583V
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Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
Alt Maresme (Pineda de Mar)
Vallès Oriental (Sector B) (Mollet del Vallès)
Vallès Oriental (Sector B) (Mollet del Vallès)
Anoia (Igualada)

Cognoms i nom

DNI

Ferré Sarabia, Esther ............ 039662855E
Grau Sallent, Jorge ............... 035091895J
ANNEX 8
Relació de funcionaris als quals es desestima la reclamació presentada.
Cognoms i nom

DNI

Alonso Bonals, Maria ............ 039133298V
Berdún Ortiz, Maria Lluïsa .... 037689052X
Ferran Torrent,
Josep Maria ........................... 039844027T
Gascueña Velasco, Joan ...... 036534235T
Izquierdo Maria, Pere ............ 029017420E
Izquierdo Santaulària,
Robert ................................... 040892806W
Llamas Toledano, Josué ....... 037326600S
Pinyana Blasco, Julián ......... 018972544M
Ribalta Xicota, Maria Neus ... 038499630E
Ribé Pallarès, Maria Carme .. 077784597T
Salcedo Carrasco, Ángeles .. 040976860Z
Santander Ocaña,
Francesca .............................. 037366720T
Subiras Pugibet, Marçal ....... 046335036H
ANNEX 9
Relació de funcionaris afectats com a conseqüència de reclamacions de tercers.
Cognoms i nom

DNI

Aleixandre Lluch,
Mercedes ............................... 033409395D
Alonso Pérez, Roberto .......... 020011649Q
Arenas Soler, Inmaculada ..... 077305530T
Bou Sala, Carme ................... 036932108L
Camacho Martí, M. Mar ....... 039703028Z
Castro Fondevila,
M. Columna de ..................... 017853655C
Cesteros Fernández,
Rosa Maria ............................ 039693916X
Delgado Sugrañes,
Montserrat ............................. 039866169Q
Domènech Roig, Maria ......... 078580089Z
Falcó Pegueroles, Mercè ...... 046122485X
Fernández Neira, Adriana ..... 009401281P
García Figueras,
Rosa Ana ............................... 046122274Y
Grau Mestre, Cristina ............ 039691791R
Izquierdo Santaularia,
Robert ................................... 040892806W
Llovera Mitjana, Gemma ....... 078080984D
Miralves Guiral, Isabel ........... 018030784A
Navarro Oller, M. Eulàlia ....... 037741722X
Olmedo Cortezón, Isabel ...... 043716786L
Palazón Ferré, Oscar ............ 039695831Q
Parra Granell, Belén .............. 029173626N
Pascual Serveto, M. José .... 039663132T
Riu Moya, Begoña ................ 041095382V
Sabaté Peiró, Jordi ............... 037375564N
Salas Díaz, Inmaculada ........ 028908720C
Serret Nadal, Juan Ramon ... 046122681E
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ANNEX 10
Relació de funcionaris a qui s’anul·la la destinació obtinguda en aquest concurs de trasllats.
Cognoms i nom

DNI

Gurgui Carré, Montserrat ..... 090001626G
(02.148.096)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2002, per
la qual es fa pública la relació d’escoles de
música els/les alumnes de les quals poden
acollir-se al reconeixement d’ensenyaments
musicals com a crèdits variables d’educació secundària obligatòria o com a crèdits
de matèries optatives de batxillerat.
Mitjançant Resolució de la Direcció General d’Ordenació Educativa, de 16 de juny
de 1997, publicada al Full de disposicions
i actes administratius del Departament d’Ensenyament núm. 671, de juliol de 1997, es
va establir els criteris i donar instruccions
per al reconeixement d’ensenyaments cursats en determinades escoles de música
com a crèdits variables d’educació secundària obligatòria.
Mitjançant Resolució de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, de
29 de gener de 2001, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
3322, de 7.2.01, es va establir els criteris i
donar instruccions per a la reducció del
nombre de crèdits de matèries optatives de
batxillerat dels alumnes que cursen estudis
equivalents al grau mitjà de música en determinades escoles de música.
Per tal d’actualitzar la relació d’escoles
autoritzades que imparteixen ensenyaments
musicals amb possible reconeixement com
a crèdits variables de l’ESO o com a crèdits
de matèries optatives de batxillerat,

Resolc:
Fer pública la relació d’escoles de música els/les alumnes de les quals poden acollir-se al reconeixement d’ensenyaments
musicals com a crèdits variables d’educació secundària obligatòria del cicle indicat,
o poden sol·licitar una adaptació curricular
del batxillerat amb reducció del nombre de
crèdits de matèries optatives.
Barcelona, 30 de maig de 2002
Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA ICIUTAT:

Centre d’Educació Musical Diaula (Barcelona) - 1r i 2n cicle
Escola Aula de Música 7 - 1r i 2n cicle
Escola de Música Allegretto - 1r i 2n cicle
Escola de Música Ars Nova - 1r i 2n cicle

Escola de Música Berna - 1r cicle
Escola de Música de Barcelona - 1r i 2n
cicle
Escola de Música de Gràcia - 1r cicle
Escola de Música del Guinardó - 1r i 2n
cicle
Escola de Música del Liceu - 1r i 2n cicle
Escola de Música del Palau - 1r i 2n cicle
Escola de Música Diesi - 1r i 2n cicle
Escola de Música Farré - 1r i 2n cicle
Escola de Música Harmonia - 1r i 2n cicle
Escola de Música i Dansa Artmúsic - 1r i
2n cicle
Escola de Música Joan Llongueres - 1r
cicle
Escola de Música Juan Pedro Carrero 1r i 2n cicle
Escola de Música l’Escoleta - 1r cicle
Escola de Música de l’Orfeó Gracienc 1r i 2n cicle
Escola de Música Luthier - 1r i 2n cicle
Escola de Música Marshall - 1r i 2n cicle
Escola de Música Ntra. Sra. de Lourdes
- 1r i 2n cicle
Escola de Música Pausa - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Estanislau de
Kostka - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Josep - 1r cicle
Escola de Música Taller de músics - 1r i
2n cicle
Escola de Música Tarantel·la - 1r i 2n cicle
Escola de Música Virtèlia - 1r i 2n cicle
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA IICOMARQUES:

Escola de Música Arts Musicals (Vilafranca del Penedès) - 1r i 2n cicle
Escola de Música d’Arenys de Mar - 1r
cicle
Escola de Música Centre Catòlic (Mataró)
- 1r i 2n cicle
Escola de Música Haro (l’Hospitalet de
Llobregat) - 1r i 2n cicle
Escola de Música Tot Música Ensenyament (Caldes de Montbui) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Badalona) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Berga) - 1r
i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Castellterçol)
- 1r cicle
Escola Municipal de Música (Lliçà
d’Amunt) - 1r cicle
Escola Municipal de Música (Navarcles) 1r cicle
Escola Municipal de Música (Premià de
Mar) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Sallent) - 1r
cicle
Escola Municipal de Música (Sant Hipòlit
de Voltregà) - 1r cicle
Escola Municipal de Música (Sant Joan
de Vilatorrada) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Súria) - 1r i
2n cicle
Escola Municipal de Música Can Roig i
Torres (Santa Coloma de Gramenet) - 1r i
2n cicle
Escola Municipal de Música de la Garriga
Josep Aymerich - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de l’Ametlla
del Vallès - 1r cicle
Escola Municipal de Música de Manlleu 1r i 2n cicle
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Escola Municipal de Música de Manresa
- 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Mollet del
Vallès - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Puig-reig
- 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Vic - 1r i
2n cicle
Escola Municipal de Música Joan Valls
(Caldes de Montbui) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Josep Maria
Ruera (Granollers) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Maria Dolors
Calvet (Vilafranca del Penedès) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Mestre
Montserrat (Vilanova i la Geltrú) - 1r i 2n cicle
DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA:

Escola de Música de Capellades - 1r i 2n
cicle
Escola Municipal de Música (Cornellà) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Esparreguera) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Igualada) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Molins de
Rei) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Olesa de
Montserrat) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Blai Net (Sant
Boi de Llobregat) - 1r cicle
Escola Municipal de Música (Sant Feliu de
Llobregat) - 1r i 2n cicle
DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL:

Escola de Música CEME (Sabadell) - 1r i
2n cicle
Escola de Música Centre d’Educació
Musical (Terrassa) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Terrassa) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Aulos (Cerdanyola del Vallès) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Rubí - 1r
cicle
Escola Municipal de Música de Sabadell
- 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Santa
Perpètua de Mogoda - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Torre Balada
(Castellar del Vallès) - 1r cicle
Escola Municipal de Música Victòria dels
Àngels (Sant Cugat del Vallès) - 1r i 2n cicle
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA:

Escola de Música Aula musical (Girona) 1r i 2n cicle
Escola de Música de Palafrugell - 1r i 2n
cicle
Escola de Música Harmonia (Olot) - 1r i
2n cicle
Escola de Música la Flauta Màgica (Figueres) - 1r i 2n cicle
Escola de Música Liceu Pere Mercader
(Cassà de la Selva) - 1r cicle
Escola Municipal de Música (Sant Feliu de
Guíxols) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Girona 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música d’Olot - 1r i
2n cicle

Núm. 914

Escola Municipal de Música Issi Fabra
(Puigcerdà) - 1r cicle
Escola Municipal de Música Josep Carbó
(Santa Coloma de Farners) - 1r i 2n cicle.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA:

Escola de Música l’Intèrpret (Lleida) - 1r
i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Agramunt) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Balaguer
- 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Bellpuig 1r cicle
Escola Municipal de Música (Cervera) - 1r
i 2n cicle
Escola Municipal de Música (les Borges
Blanques) - 1r cicle
Escola Municipal de Música de Lleida 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Mollerussa
- 1r i 2n cicle

Escola Municipal de Música de Ponts - 1r
cicle
Escola Municipal de Música (Tàrrega) - 1r
i 2n cicle
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA:

Aula Municipal de Música de Santa Coloma de Queralt - 1r i 2n cicle
Escola de Música Casal de l’Espluga de
Francolí - 1r cicle
Escola de Música de la Diputació de
Tarragona -1r i 2n cicle
Escola de Música de Reus - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Ascó) - 1r i
2n cicle
Escola Municipal de Música (Cambrils) 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Montblanc)
- 1r cicle
Escola Municipal de Música (Riudoms) 1r cicle
Escola Municipal de Música (Salou) - 1r cicle

731

Escola Municipal de Música (Tarragona) 1r cicle
Escola Municipal de Música (Torredembarra) - 1r cicle
Escola Municipal de Música de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música de Vila-seca
- 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Pau Casals
(El Vendrell) - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música Robert Gerhard (Valls) - 1r i 2n cicle
Estudi de Música (Tarragona) - 1r cicle
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES
DE L’EBRE:

Escola de Música de Tortosa - 1r i 2n cicle
Escola Municipal de Música (Flix) - 1r i
2n cicle
Escola Municipal de Música (Móra d’Ebre)
- 1r i 2n cicle
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