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RESOLUCIÓ ENS/62/2003, de 15 de ge-
ner, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural l’Horta de Lleida.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
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llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
l’Horta de Lleida, de Lleida.

Vistos els informes de la Inspecció d’En-
senyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i segons el que
estableix l’article 49 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que impartei-
xen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC núm.
2218, de 14.6.1996);

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

Resolc:

Article 1. Modificar la composició de la
zona escolar rural l’Horta de Lleida, amb
número de codi 25007921, en el sentit se-
güent:

El CEIP Ramon Berenguer IV, amb codi
de centre 25002167, de Lleida, deixa de ser
la seu de la zona escolar rural.

La nova seu de la zona escolar rural passa
a ser el CEIP El Segrià, amb codi de centre
25002854, ubicat al c. Gran, 58, de la partida
de Llívia (Lleida).

Article 2. Els afectes acadèmics i adminis-
tratius són des de l’inici del curs escolar
2002-2003.

Article 3. Aquesta Resolució s’inscriurà en
el Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.357.029)

RESOLUCIÓ ENS/89/2003, de 21 de ge-
ner, de convocatòria de concurs específic
de mèrits per tal de proveir llocs de treball
docent de caràcter singular en centres pú-
blics d’ensenyaments no universitaris que
tenen autoritzat un pla estratègic.

El Decret 132/2001, de 29 de maig
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), regula els
plans estratègics dels centres docents
sostinguts amb fons públics. A l’article 7
del seu capítol 2, determina que el Depar-
tament d’Ensenyament pot definir com a
llocs de caràcter singular determinats llocs
de treball vacants de la plantilla pressu-
postada dels centres docents públics amb
la finalitat de permetre realitzar les activi-
tats docents i assolir els objectius que pre-
vegi el pla estratègic del centre. Aquests
llocs de treball s’han de cobrir d’acord
amb el procediment establert a l’article 9
de la norma esmentada.

La disposició addicional del Decret 132/
2001 preveu que els seus preceptes siguin
d’aplicació als centres sostinguts amb fons
públics als quals el Departament d’Ensenya-
ment hagi autoritzat plans estratègics amb
anterioritat a l’entrada en vigor del Decret.
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Un cop resolta la primera convocatòria
prevista al capítol 2 del Decret 132/2001,
escau anunciar una nova convocatòria de
concurs específic de mèrits per tal de pro-
veir els llocs de treball docent de caràcter
singular per dur a terme les activitats do-
cents que permetin assolir els objectius pre-
vistos en els centres que tenen autoritzat
un pla estratègic.

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria del concurs
específic de mèrits per proveir els llocs de
treball docent de caràcter singular en cen-
tres públics d’ensenyaments no universita-
ris que tenen autoritzat un pla estratègic,
que es regirà per les bases que s’inclouen
a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Els llocs de treball docent es definei-
xen com de caràcter singular i, d’acord amb
l’article 7.1 del Decret 132/2001, figuraran
en les plantilles de personal docent dels
centres corresponents que s’aprovin per al
curs acadèmic 2003-2004.

—3 D’acord amb l’article 10 del Decret
132/2001, el personal que sigui seleccionat
segons el procediment establert per aquesta
Resolució ocuparà el lloc de treball amb
caràcter provisional durant els dos primers
cursos de l’aplicació del pla estratègic cor-
responent: en comissió de serveis, si té una
destinació amb caràcter definitiu, o bé amb
adscripció provisional, en cas contrari.

Un cop transcorreguts els dos primers
cursos de l’aplicació del pla estratègic per
a cada lloc de treball obtingut per la reso-
lució del concurs específic es farà l’avalu-
ació del compliment dels objectius que pre-
veu el pla estratègic esmentat. Aquesta
avaluació s’iniciarà amb l’informe de la di-
recció, avalat pel consell escolar del cen-
tre, i la completarà la Inspecció d’Ensenya-
ment, que emetrà l’informe corresponent.
El delegat territorial elevarà la proposta
d’avaluació a la directora general de Re-
cursos Humans, que emetrà la resolució
que correspongui.

El personal que hagi superat l’avaluació
que preveu el paràgraf anterior podrà optar
entre romandre amb caràcter definitiu al
mateix lloc de treball o continuar ocupant el
lloc de treball amb caràcter provisional. La
durada de l’ocupació d’un lloc de treball de
caràcter singular serà, com a mínim, la
mateixa que la durada del pla estratègic,
llevat del cas del personal que no superi
l’avaluació esmentada al paràgraf anterior.

El professorat que, superada l’avaluació,
opti per romandre amb caràcter definitiu en
el lloc obtingut i no acrediti dos anys en la
seva darrera destinació definitiva haurà de
mantenir-la el temps suficient fins a assolir
els dos anys necessaris per canviar de
destinació, d’acord amb l’apartat sisè de la
disposició addicional 15 de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost (BOE de 3.8.1984), de mesu-
res per a la reforma de la funció pública.

La situació d’adscripció provisional a un
lloc de treball de caràcter singular no exi-
meix l’interessat de la seva obligació de
participar als concursos generals de tras-

llats que es convoquin mentre es mantingui
aquesta situació, en el cas que per la con-
vocatòria d’aquests i atesa la seva situació
administrativa sigui considerat participant
forçós.

El personal que no superi l’avaluació a què
s’ha fet esment cessarà del lloc de treball
adjudicat i, en conseqüència, haurà d’incor-
porar-se al lloc de treball que tingui amb
caràcter definitiu, o bé haurà de participar
en el procediment d’assignació de destina-
cions provisionals per al curs següent.

—4 El desenvolupament de l’activitat do-
cent d’aquests llocs de treball singulars ha
de permetre assolir els objectius i dur a
terme les activitats establertes en el pla
estratègic per a aquest lloc de treball.

Les destinacions adjudicades en aquest
concurs de mèrits seran irrenunciables.

—5 Els llocs de treball que, un cop resolt
aquest concurs, restin vacants podran ser
coberts provisionalment per al curs acadè-
mic 2003-2004 per personal funcionari que
reuneixi les condicions i els requisits exigits
per ocupar-los, en els termes previstos al
Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es
regulen els plans estratègics dels centres
docents sostinguts amb fons públics.

Aquests funcionaris es destinaran en co-
missió de serveis o amb adscripció provisi-
onal atesa la urgència i la necessitat de
proveir els esmentats llocs mentre no es
convoqui un altre concurs específic.

—6 Delegar la competència de resoldre
aquest concurs en la directora general de
Recursos Humans.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 21 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases del concurs específic de mèrits per
tal de proveir llocs de treball docent de
caràcter singular en centres públics d’en-
senyaments no universitaris que tenen au-
toritzat un pla estratègic

—1 Els llocs de treball docent de caràcter
singular són els que s’esmenten a l’annex 2.

—2 Poden prendre part en aquest concurs
de mèrits els funcionaris de carrera dels
cossos de: mestres, catedràtics d’ensenya-
ment secundari, professors d’ensenyament
secundari i professors tècnics de formació
professional dependents del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya que es trobin en qualsevol situació
administrativa.

Els funcionaris en situació administrativa
d’excedència voluntària o de suspensió de
funcions només hi podran participar si l’1
de setembre de 2003 compleixen els requi-
sits per reingressar al servei actiu.

Els funcionaris del cos de mestres que
optin per ocupar llocs de treball correspo-
nents al primer cicle de l’ESO reservats per
a aquest cos hauran d’haver ingressat al cos
de mestres en processos selectius d’accés
convocats amb anterioritat a l’any 1998, en
compliment del que estableix el punt segon
de la disposició transitòria 4 de la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu.

Els funcionaris en situació administrativa
de servei actiu amb una destinació definiti-
va podran participar en aquest concurs si
en acabar el curs 2002-2003 han transcor-
regut dos anys des de la presa de posses-
sió de la darrera destinació definitiva.

—3 Els qui participin en aquesta convo-
catòria, en funció del cos al qual pertanyin,
hauran de reunir els requisits d’especialitat
següents:

a) Els funcionaris del cos de mestres
hauran de complir els requisits d’especia-
lització del lloc de treball sol·licitat, que
s’han de correspondre amb els establerts
a la normativa següent: el Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol, modificat pel Reial
decret 1664/1991, de 8 de novembre, i
l’Ordre de 26 de juny de 1991 (DOGC núm.
1465, de 10.7.1991), per ocupar els antics
llocs de treball d’EGB equivalents, d’acord
amb la correspondència establerta en l’ar-
ticle 10 del Decret 67/1996, de 20 de fe-
brer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
modificat pel Decret 214/2001, de 24 de
juliol (DOGC núm. 875, de 6.8.2001).

Per ocupar els llocs de treball del primer
cicle de l’ESO cal tenir els requisits establerts
en l’article 2 del Decret 67/1996, de 20 de
febrer, modificat per la disposició addicional
2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre
(DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).

Perquè es considerin complerts els requi-
sits d’especialització esmentats cal haver ob-
tingut el reconeixement de la capacitació idò-
nia o habilitada corresponent a cada lloc de
treball, d’acord amb el que estableixen l’Or-
dre de 4 de desembre de 1989 (DOGC núm.
1231, de 15.12.1989); la Resolució de 5 de
desembre de 1989 (DOGC núm. 1231, de
15.12.1989), modificada per la de 8 de febrer
de 1990 (DOGC núm. 1255, de 14.2.1990);
la Resolució de 9 d’abril de 1990 (DOGC núm.
1281, de 20.4.1990), i l’Ordre de 26 de juny
de 1991, totes dictades en aplicació del que
preveu el Reial decret 895/1989, de 14 de
juliol.

Així mateix, d’acord amb el que estableix
la disposició addicional 9 del Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre, els mestres que
han accedit al cos de professors d’ensenya-
ment secundari i han optat per romandre en
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el cos de mestres poden obtenir el reconei-
xement de la capacitació de l’especialitat per
la qual van accedir a aquell cos d’acord amb
les equivalències següents:

Francès: educació primària, francès.
Anglès: educació primària, anglès.
Música: educació primària, música.
Educació física: educació primària, edu-

cació física.
Psicologia i pedagogia: educació especi-

al, pedagogia terapèutica.
A fi que els mestres que posseeixen els

títols, diplomes o certificats als quals es
refereixen els annexos de les disposicions
esmentades anteriorment puguin obtenir el
reconeixement de la capacitació necessà-
ria per accedir als diferents llocs de treball,
la Resolució de 14 de juny de 1991 (DOGC
núm. 1457, de 19.6.1991) va establir un
termini de caràcter indefinit per sol·licitar-
lo. Pel que fa a l’obtenció de la capacitació
necessària per accedir als llocs de treball
d’educació visual i plàstica i de tecnologia,
els quals no corresponien a especialitats de
l’EGB, els mestres que compleixen els re-
quisits escaients la podran obtenir mitjan-
çant el mateix procediment previst en les
disposicions esmentades abans i durant el
mateix termini.

Les sol·licituds de reconeixement de la
capacitació es podran presentar fins a l’úl-
tim dia del termini de presentació de sol·-
licituds, segons el model normalitzat que
les delegacions territorials tindran a dispo-
sició dels interessats. Juntament amb les
sol·licituds, s’haurà de presentar la docu-
mentació justificativa d’estar en possessió
o en condicions d’obtenir els títols, diplo-
mes i/o certificats corresponents, llevat que
aquests ja estiguin enregistrats al registre
informàtic de Personal del Departament
d’Ensenyament.

A més d’aquesta possibilitat de fer una
sol·licitud de capacitació específica, cal
tenir en compte que, en demanar un lloc
de treball d’una especialitat de la qual no
es tingui reconeguda la capacitació, en el
supòsit d’acreditar els requisits necessa-
ris, implícitament s’està demanant aques-
ta capacitació, la qual es reconeixerà i
gravarà en el registre informàtic de Perso-
nal.

b) El professorat dels cossos de catedrà-
tics d’ensenyament secundari, professors
d’ensenyament secundari i professors tèc-
nics de formació professional haurà de ser
titular de l’especialitat del lloc de treball
sol·licitat pel fet d’haver-la obtingut mitjan-
çant el procediment selectiu corresponent.

Els llocs de treball de cultura clàssica po-
dran ser sol·licitats indistintament pels ca-
tedràtics i professors d’ensenyament secun-
dari titulars de les especialitats de grec o
de llatí. El professorat que hi accedeixi res-
tarà obligat a impartir tant les matèries atri-
buïdes a l’especialitat de grec com les atri-
buïdes a la de llatí.

De conformitat amb el que estableix l’Or-
dre de 15 de febrer de 1988 (DOGC núm.
956, de 23.2.1988), els funcionaris docents
del cos de catedràtics d’ensenyament se-
cundari i els del cos de professors d’ense-
nyament secundari que siguin titulars de les
especialitats de valencià o de llengua cata-
lana i literatura (Illes Balears) podran parti-

cipar en aquest concurs en l’especialitat de
llengua catalana i literatura.

—4 Els funcionaris que part icipin en
aquest concurs hauran d’acreditar que pos-
seeixen el certificat de nivell de suficiència
(C) o el certificat de nivell superior (D) de
català, o qualsevol dels títols, diplomes i
certificats considerats equivalents als es-
mentats certificats de català, llevat d’aquells
que hagin obtingut la idoneïtat especial per
impartir l’ensenyament en llengua catalana,
per resolució de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa o per haver
superat el concurs oposició d’accés al cos
de mestres o el concurs oposició d’accés a
cossos docents d’ensenyaments secunda-
ris a partir de 1991. Igualment hauran
d’acreditar el nivell adequat oral i escrit de
la llengua aranesa per ocupar els llocs de
treball a Era Val d’Aran.

En cas que no tinguin enregistrada cap
d’aquestes capacitacions al registre infor-
màtic del Departament d’Ensenyament hau-
ran d’adjuntar a la sol·licitud de participació
una fotocòpia compulsada del document
acreditatiu corresponent.

—5 El concurs constarà de dues fases:
5.1 Primera fase: feina desenvolupada.

La valoració dels mèrits per aquesta fase
serà, com a màxim, de 20 punts. S’aplicarà
el barem que figura a continuació:

a) Experiència professional: puntuació
màxima de 10 punts.

a.1 Haver ocupat càrrecs directius: pun-
tuació màxima de 4 punts.

a.1.1 Per cada any d’exercici com a di-
rector de centres docents públics o de ser-
veis educatius: 0,5 punts. Les fraccions
d’any es computaran a raó de 0,0416 punts
per mes complet.

a.1.2 Per cada any d’exercici en altres òr-
gans unipersonals de govern de centres
docents públics: 0,25 punts. Les fraccions
d’any es computaran a raó de 0,0208 punts
per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
fotocòpia compulsada del nomenament cor-
responent amb les diligències de presa de
possessió i de cessament o, si escau, cer-
tificació acreditativa de la continuïtat del
càrrec durant aquest curs, o bé certificat del
secretari/ària de la delegació territorial. En
el cas dels serveis educatius, podran pre-
sentar el certificat de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.

a.1 Exercici en centres docents públics
o serveis educatius: puntuació màxima de
4 punts.

Per cada any d’exercici com a docent en
centres docents públics o en serveis edu-
catius: 0,25 punts. Les fraccions d’any es
computaran a raó de 0,0208 punts per mes
complet.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
fotocòpia compulsada del títol administra-
tiu amb les diligències de presa de posses-
sió i de cessament o, si escau, certificació
acreditativa emesa pel secretari/ària de la
delegació territorial corresponent.

a.3 Cursos impartits: puntuació màxima
de 3 punts.

Per haver part ic ipat com a ponent,
professor o tutor, o per haver coordinat cur-

sos inclosos en el pla de formació perma-
nent convocats o reconeguts pel Departa-
ment d’Ensenyament, organitzats per altres
administracions públiques amb competèn-
cies educatives o per les universitats: 0,40
punts per cada 10 hores acreditades.

Per valorar-los, dintre de cada subapar-
tat se sumaran les hores de totes les acti-
vitats; no es puntuarà la resta del nombre
d’hores inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de for-
mació estigui expressada en crèdits, si no
s’indica d’una altra manera, s’entendrà que
cada crèdit equival a deu hores.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa emesa per l’organisme o entitat cor-
responent. En cas d’activitats que no hagin
estat organitzades pel Departament d’Ense-
nyament, per altres administracions públi-
ques amb competències educatives ni per
universitats, la certificació ha d’indicar que
l’activitat ha estat reconeguda o inclosa en
el pla de formació del Departament d’Ense-
nyament i ha d’explicitar la disposició que així
ho estableix o bé ha d’incorporar la diligèn-
cia corresponent del Departament d’Ense-
nyament. També caldrà que s’especifiqui el
nombre d’hores de durada de l’activitat de
formació. Les certificacions que no indiquin
el nombre d’hores no podran ser valorades.

a.4 Publicacions: puntuació màxima de
2 punts.

Per publicacions en llibres i revistes o per
guions de vídeo sobre temes educatius:

a.4.1 Per cada llibre publicat de fins a 3
autors: 0,5 punts.

a.4.2 Per cada guió de vídeo, CD-ROM,
pàgines web, etc., de fins a 3 autors: 0,25
punts.

a.4.3 Per cada article publicat en llibre o
revista de fins a 3 autors: 0,15 punts.

Als efectes d’aquest apartat, no seran va-
lorades les publicacions al·legades en les
quals no figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorie-
tat de consignar-lo en virtut del que dispo-
sa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents.

Les publicacions es poden acreditar amb
l’original o la fotocòpia completa correspo-
nent, amb la compulsa, com a mínim, de
les pàgines acreditatives de l’autoria, del
dipòsit legal i, si escau, de l’ISBN.

Pel que fa als materials publicats en su-
ports especials, com ara vídeos, CD-ROM,
pàgines web, etc., caldrà aportar la docu-
mentació impresa que pugui acompanyar
aquestes publicacions (caràtules i fulletons
explicatius dels objectius i del contingut,
impressions de les pàgines web, etc.).
També caldrà aportar, si escau, els certifi-
cats dels caps del programa d’informàtica
educativa i/o del programa de mitjans au-
diovisuals quant a l’autoria i temàtica de la
publicació.

b) Antiguitat: puntuació màxima de 5
punts.

Per cada any de servei actiu en l’ense-
nyament públic amb nomenament com a
funcionari de carrera en els cossos docents
respectius: 0,40 punts. Les fraccions d’any
es computaran a raó de 0,0333 punts per
mes complet.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
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fotocòpia compulsada del títol administra-
tiu amb les diligències de presa de posses-
sió i de cessament o, si escau, certificació
acreditativa emesa pel secretari/ària de la
delegació territorial corresponent.

c) Titulacions acadèmiques: puntuació
màxima de 3 punts.

c.1 Per posseir el títol de doctor: 1 punt.
Documents justificatius (sempre que no

constin al registre informàtic de Personal):
fotocòpia compulsada del títol de doctor o,
si escau, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquest, d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm.
167, de 13.7.1988).

c.1 Titulacions universitàries de segon
cicle:

Pels estudis corresponents al segon ci-
cle d’una llicenciatura, d’un títol d’arquitec-
tura o enginyeria, o altres títols declarats
legalment equivalents: 1 punt.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
certificació acadèmica o fotocòpia com-
pulsada del títol o de la certificació d’abo-
nament dels drets d’expedició d’aquest,
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988
(BOE núm. 167, de 13.7.1988).

c.3 Titulacions universitàries de primer
cicle:

Per les diplomatures, enginyeries tècni-
ques, arquitectures tècniques o altres títols
declarats a tots els efectes equivalents le-
galment, i pels estudis corresponents al
primer cicle d’una llicenciatura, d’un títol
d’arquitectura o d’enginyeria: 1 punt.

No es considerarà titulació de primer ci-
cle haver superat el curs d’adaptació.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
fotocòpia compulsada de tots els títols que
s’al·leguin com a mèrit o, en tot cas, de la
certificació d’abonament dels drets d’expe-
dició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988) o certificació acadèmica en la
qual es faci constar que s’han cursat o su-
perat totes les assignatures o crèdits cor-
responents als tres primers cursos d’una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

d) Cursos superats: puntuació màxima de
3 punts.

Per assistència a cursos inclosos en el
pla de formació permanent convocats o
reconeguts pel Departament d’Ensenya-
ment, organitzats per altres administraci-
ons públiques amb competències educa-
tives o per les universitats, així com per
l’assistència a cursos de formació perma-
nent del professorat convocats pels òr-
gans centrals o perifèrics de les adminis-
tracions públ iques amb competències
educatives, realitzats per institucions sen-
se ànim de lucre que hagin estat homolo-
gats o reconeguts per aquestes mateixes
administracions educatives i els convocats
per les universitats: 0,40 punts per cada
10 hores de cursos superats i acreditats.

A fi de valorar-los, dintre de cada suba-
partat se sumaran les hores de totes les
activitats; no puntuaran la resta del nombre
d’hores inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de for-
mació estigui expressada en crèdits, si no
s’indica d’una altra manera, s’entendrà que
cada crèdit equival a deu hores.

No es consideraran objecte de valoració
en aquest apartat els cursos seguits per
obtenir els coneixements mínims de llengua
catalana requerits per ocupar els llocs de
treball objecte de provisió. Només es po-
dran valorar els cursos de formació de llen-
gua catalana que no hagin servit per acre-
ditar aquest coneixement adequat, sempre
que compleixin els requisits exigits amb
caràcter general a totes les activitats de for-
mació que es tenen en compte en aquest
apartat i se n’acreditin les hores.

No es podran puntuar per aquest apartat
els cursos que formin part d’un programa
de doctorat quan aquest s’hagi acreditat en
l’apartat c.1.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
certificació acreditativa emesa per l’organis-
me o entitat corresponent. En el cas d’ac-
tivitats que no hagin estat organitzades pel
Departament d’Ensenyament, per altres
administracions públiques amb competèn-
cies educatives ni per universitats, la certi-
ficació ha d’indicar que l’activitat ha estat
reconeguda o inclosa en el pla de formació
del Departament d’Ensenyament i ha d’ex-
plicitar la disposició que així ho estableix o
bé ha d’incorporar la diligència corresponent
del Departament d’Ensenyament. També
serà necessari que s’especifiqui el nombre
d’hores de durada de l’activitat de forma-
ció. Les certificacions que no indiquin el
nombre d’hores no podran ser valorades.

e) Cos de catedràtics d’ensenyament se-
cundari:

e.1 Per pertànyer al cos de catedràtics
d’ensenyament secundari: 1,5 punts.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
fotocòpia compulsada del títol administra-
tiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o
diari oficial en què consti o se li reconegui
la condició de catedràtic.

e.1 Per cada any d’antiguitat en el cos
de catedràtics d’ensenyament secundari:
0,08 punts per any. Les fraccions inferiors
a l’any es computaran a raó de 0,006
punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no
constin al registre informàtic de Personal):
fotocòpia compulsada del títol administra-
tiu amb les diligències de presa de posses-
sió i de cessament o, si escau, dels docu-
ments corresponents d’ inscr ipció a ls
registres de Personal.

5.1 Segona fase: presentació i defensa
del projecte. Per aquesta fase es podran
atorgar, com a màxim, 20 punts. Per supe-
rar aquesta segona fase els aspirants hau-
ran d’acreditar una puntuació no inferior a
10 punts.

Els candidats defensaran davant la comis-
sió esmentada a la base 7 d’aquest annex
un projecte d’aplicació del pla estratègic en
relació amb el lloc de treball al qual aspiren.
A aquest efecte es convocarà els candidats,
que hauran de lliurar un treball escrit amb el
contingut del projecte. El treball tindrà una
extensió màxima de 4 fulls format DIN
A4. La comissió també valorarà altres co-
neixements, habilitats i aptituds concretes,
complementàries de les ja valorades, que
facilitin i garanteixin la selecció del candidat
més idoni, d’acord amb la naturalesa, la fi-

nalitat, les funcions i les tasques previstes
al pla estratègic per al lloc de treball a pro-
veir.

5.3 La puntuació total serà la suma de
les puntuacions obtingudes en la primera i
la segona fase.

—6 L’ordre de prioritat en l’adjudicació de
destinació estarà determinat per la puntua-
ció més alta obtinguda en total, atenent, en
tot cas, les peticions dels concursants i
d’acord amb l’ordre en què aquestes s’ha-
gin fet constar en l’apartat corresponent de
la sol·licitud. No es podrà adjudicar desti-
nació als participants que no superin la
segona fase del concurs, d’acord amb la
base 5.2 d’aquest annex.

En cas que es produeixin empats en el
total de la puntuació, es resoldran atenent,
successivament, la puntuació més alta ob-
tinguda en cadascun dels apartats de la
primera fase, d’acord amb l’ordre en què
es detallen. Si persisteix l’empat, caldrà
atenir-se a la puntuació més alta obtinguda
en cada subapartat, també en l’ordre en què
es detallen. Com a últim criteri de desem-
pat es tindrà en compte l’any de promoció
d’ingrés al cos i, dins d’aquest, la puntua-
ció més alta obtinguda en el procés selec-
tiu d’ingrés al cos.

—7 D’acord amb l’article 9 del Decret 132/
2001, els mèrits de les dues fases del con-
curs els valorarà una comissió que es cons-
tituirà a cadascun dels centres esmentats a
l’annex 2, que estarà formada per:

Un president o una presidenta:
L’inspector o la inspectora del centre.
Quatre vocals:
El director o la directora del centre.
El cap o la cap d’estudis del centre.
Dos funcionaris o dues funcionàries de

carrera membres del claustre de professors
designats o designades pel consell escolar
del centre.

La composició de cadascuna de les co-
missions previstes es farà pública als tau-
lers d’anuncis del centre corresponent.

Cada comissió avaluadora designarà un
dels vocals com a secretari.

Perquè la constitució de les comissions
avaluadores sigui vàlida i perquè l’actua-
ció d’aquestes als efectes de celebració de
sessions, deliberacions i presa d’acords
sigui adequada es requerirà la presència de
la majoria dels seus membres.

—8 Formalització de la sol·licitud, trami-
tació i procediment

Per participar en aquest concurs, el per-
sonal funcionari haurà d’emplenar una úni-
ca sol·licitud, segons el model oficial de
participació, que podrà obtenir a les dele-
gacions territorials del Departament d’En-
senyament. Aquest model es pot imprimir
mit jançant l ’adreça d’ Internet: http://
www.gencat.es/ense. També haurà de pre-
sentar el full de serveis i mèrits, que es po-
drà obtenir pels mateixos mitjans.

La sol· l icitud i la documentació que
l’acompanyi s’adreçarà a la delegació terri-
torial del Departament d’Ensenyament a la
qual pertanyi el centre on prestin serveis els
participants durant el curs 2002-2003.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al Registre del Departament d’Ense-
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nyament, a les seves delegacions territori-
als i en qualsevol de les dependències a què
es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sempre que es faci dins
el termini assenyalat.

En el cas que s’opti per presentar la sol·-
licitud en una oficina de correus, es farà en
un sobre obert per tal que sigui datada i se-
gellada pel personal de correus abans que
sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà del 29 de gener al 14 de febrer de 2003,
ambdós inclosos. Els participants en aquest
concurs de mèrits només podran obtenir un
únic lloc de treball. En conseqüència, l’ordre
en què es posaran els llocs de treball a la
sol·licitud de participació indicarà la seva
preferència per la destinació que desitgen
obtenir.

Els participants hauran de sol·licitar els
llocs de treball fent constar els codis deta-
llats a l’annex 2 de la Resolució.

El nombre màxim de peticions que es po-
den formular és de quatre.

Qualsevol error en el codi sol·licitat de-
terminarà que s’anul·li la petició si no cor-
respon a cap dels llocs que apareixen a l’an-
nex 2 de la Resolució.

Cap dada que consigni erròniament la
persona interessada podrà ser invocada per
aquesta a efectes de possibles reclamaci-
ons, ni es considerarà per aquest motiu que
els seus drets i interessos han estat perju-
dicats.

Una vegada lliurada la documentació i fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·-
licituds no es podrà modificar o anul·lar cap
petició, sens perjudici d’allò que s’especifi-
ca al paràgraf segon de la base 9.

Un cop valorada la primera fase del con-
curs, s’exposarà als centres on actuïn les
comissions avaluadores la llista de candi-
dats admesos i exclosos que optin als llocs
de treball convocats en aquell centre, amb
la puntuació corresponent a la primera fase.

Els participants podran consultar aques-
tes dades a través de l’adreça d’Internet es-
mentada en aquesta base.

Una vegada exposades les llistes s’obri-
rà un termini de cinc dies hàbils per presen-
tar reclamacions a partir de l’endemà de
l’exposició. Aquestes reclamacions es pre-
sentaran davant la delegació territorial de la
qual depengui el centre on es prestin ser-
veis durant el curs 2002-2003 i s’adreçaran
al president o presidenta de la comissió
corresponent.

Al mateix temps que s’exposin les llistes
de participants, s’anunciarà als centres on
actuïn les comissions la data de presenta-
ció i defensa del projecte corresponent a la
segona fase del concurs. Aquesta data
s’haurà d’anunciar amb un mínim de 48
hores d’antelació.

El darrer dia de presentació de sol·-
licituds s’hauran de reunir totes les condi-
cions exigides per participar en aquest
concurs, llevat del requisit relatiu a la per-
manència durant dos anys en la darrera
destinació definitiva obtinguda i del trans-
curs del temps requerit per tornar al servei
actiu, en el cas dels que participin des de
les situacions administratives d’excedèn-

cia voluntària i suspensió de funcions, que
s’entendrà complert el 31 d’agost de
2003. Pel que fa als mèrits que s’al·leguin,
es valoraran fins al dia de publicació de la
resolució de convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment les condicions exigides i els
mèrits al·legats de què hi hagi constància al
registre informàtic de Personal del Departa-
ment d’Ensenyament.

No es tindran en compte els mèrits que
no s’al·leguin durant el termini de presen-
tació de sol·licituds. Tampoc no es podran
tenir en compte aquells mèrits que no es
justifiquin de la manera indicada a la base
5 durant el termini de presentació de sol·-
l icituds, sens perjudici del que preveu
aquesta base, quant als mèrits que ja
consten en el registre informàtic de Per-
sonal del Departament d’Ensenyament, i
a la base 9, pel que fa al termini de recla-
macions i desistiments.

—9 Adjudicació de les destinacions i pre-
sa de possessió

Ateses les reclamacions que correspon-
gui, i avaluada la segona fase, la Direcció
General de Recursos Humans procedirà a
adjudicar de manera provisional els llocs de
treball anunciats, d’acord amb les petici-
ons i els mèrits dels concursants avaluats
per la comissió, tal com es detalla a la base
6. La resolució provisional, que es farà
pública a les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament, farà constar,
així mateix, la puntuació obtinguda a la se-
gona fase.

Els concursants podran presentar desis-
timents a la participació, renúncies parcials
i reclamacions contra la resolució provisio-
nal dins el termini de cinc dies hàbils a
comptar des de l’endemà de l’exposició de
la resolució provisional a les delegacions
territorials. S’entendrà notificada als concur-
sants l’estimació o desestimació d’aquests
desistiments, renúncies i/o reclamacions
amb la publicació de la resolució definitiva
d’adjudicació dels llocs de treball, que es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Amb aquesta publicació es considerarà
efectuada la notificació als interessats a tots
els efectes.

Les dades relatives a les adjudicacions
provisionals i definitives podran consultar-
se a l’adreça d’Internet esmentada a la
base anterior.

L’Administració deixarà sense efecte la
destinació obtinguda per qualsevol concur-
sant que no s’ajusti a les normes d’aquesta
Resolució.

La presa de possessió en la nova desti-
nació tindrà lloc l’1 de setembre de 2003.

—10 Una vegada transcorreguts els ter-
minis per interposar els recursos contra la
resolució definitiva, s’obrirà un termini d’un
mes per tal que els participants puguin
retirar la seva documentació. A aquests
efectes podran fer-ho personalment o de-
legar en una altra persona, degudament au-
toritzada, sempre que l’interessat mateix o
tercers no hagin interposat recursos que
el puguin afectar. En qualsevol dels casos,
el participant que retira la documentació

adquireix el compromís de fer-ne lliurament
a l’Administració en cas de ser-ne reque-
rit. Si no es retira la documentació en el
termini esmentat, s’entendrà que el parti-
cipant renuncia a recuperar-la i, per tant,
decau en el seu dret de fer-ho.

—11 Per a qualsevol aclariment en rela-
ció amb aquest concurs de mèrits, caldrà
que les persones interessades s’adrecin a
les seccions de Gestió de Personal de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

ANNEX 2

Llocs de treball vacants en centres públics
d’ensenyaments infantil i primari (cos de
mestres)

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona.

Centre: CEIP Àgora.
Pla estratègic: Pla estratègic per a l’optimit-
zació de l’atenció a l’alumnat.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08002770 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Atendre els alumnes d’acord a les se-
ves necessitats, el seu ritme de treball i el
seu estat maduratiu per tal que els alumnes
desenvolupin al màxim les competències
bàsiques, tot i garantit que els alumnes, que
viuen en un entorn castellanoparlant, tinguin
un bon domini de la llengua catalana com a
llengua vehicular.

2. Facilitar als nens i nenes del seu grup
la formació necessària per al seu desenvo-
lupament personal, tant pel que fa a la seva
individualitat com a la seva sociabilitat i els
valors de convivència de manera adequada
a la seva edat.
Funcions:

1. Participar en l’organització dels grups
i en la coordinació de la continuïtat dels
mètodes de treball al llarg de les diferents
etapes, i potenciar la comunicació entre el
cicle infantil i les llars d’infants.

2. Coordinar i participar en el desenvolu-
pament del pla d’acció tutorial, concreta-
ment els aspectes de desenvolupament
personal i sociabilitat en relació amb el pla
d’acollida per al cicle d’educació infantil.

3. Desenvolupar el programa d’immersió
en llengua catalana al cicle infantil.
Tasques o activitats:

1. Intervenció pedagògica directa en un
grup d’infantil internivell.

2. Utilització de les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació com a recurs
per atendre els alumnes de cicle infantil,
d’acord amb el seu ritme de treball.

3. Programació d’activitats fora de l’au-
la, per potenciar l’ús i domini de la llengua
catalana i els valors de sociabilitat.
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4. Implementació del pla d’acció tutorial
del centre en els diferents àmbits que con-
templa: desenvolupament personal, valors
de convivència i treball amb les famílies, en
el marc del cicle infantil.

Centre: CEIP Antaviana.
Pla estratègic: Pla estratègic per augmen-
tar les capacitats i competències lingüísti-
ques de l’alumnat.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 0804741 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Afavorir i progressar en les habilitats
lingüístiques pel que fa a la comprensió i
l’expressió oral de la llengua catalana, pro-
movent i augmentant la pràctica de la lec-
tura.

2. Adquirir l’habilitat i destreses lectores
i avançar progressivament, en la fluïdesa i
bona comprensió del text escrit, incremen-
tant i millorant la memòria mecànica i com-
prensiva de la lectura escrita.
Funcions:

1. Seleccionar els recursos pedagògics
informàtics per potenciar la lectura i l’escrip-
tura en els alumnes dels diferents cicles
d’infantil i primària.

2. Participar en el projecte curricular
transversal que inclou les llengües, l’educa-
ció visual i plàstica i la música, per millorar
la capacitat comunicativa de l’alumnat.
Tasques o activitats:

1. Suport al professorat per a la utilitza-
ció dels recursos pedagògics informàtics per
a potenciar la lectura i l’escriptura.

2. Desenvolupament d’activitats interdis-
ciplinàries de llengües, educació visual i
plàstica i música, enteses com a formes
d’expressió en el marc de la docència.

Centre: CEIP Barrufet.
Pla estratègic: Una sola escola.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08043796 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Crear les condicions necessàries per
poder donar, dins l’aula, una resposta edu-
cativa de qualitat per a tots els nens i nenes
de manera que el nivell de competències de
l’alumnat estigui d’acord amb les seves
capacitats.

2. Aconseguir recursos materials i de ser-
veis necessaris per a una millor atenció a
les diferències de l’alumnat.
Funcions:

1. Coordinar i participar en el reforç, dins
l’aula, d’alumnes amb minusvalies físiques
i psíquiques, de situació social desfavorida,
d’incorporació tardana i/o amb retard de

maduració i aprenentatges bàsicament en
el cicle d’educació infantil.

2. Potenciar la implicació de les famílies
en el coneixement i la tasca educativa dels
seus fills/es.

3. Mantenir contacte i col·laborar amb els
professionals de fora l’escola per a una mi-
llora de l’escolarització dels diferents tipus
d’alumnat bàsicament en els cursos d’edu-
cació infantil.
Tasques o activitats:

1. Organització i elaboració d’estratègi-
es diferenciades d’intervenció dins l’aula
d’educació infantil (reforços, agrupacions
flexibles, etc.).

2. Elaboració de recursos pedagògics
destinats a l’atenció de l’alumnat i partici-
pació en el recull i sistematització de mate-
rials del cicle d’educació infantil.

3. Col·laboració en la dinamització del
context de relació família-escola perquè
l’alumnat pugui establir relacions variades i
significatives entre el que aprèn a l’escola i
el que aprèn a casa.

4. Treball conjunt amb el mestre o la mes-
tra d’educació especial i la persona de l’EAP
per establir, d’acord amb la valoració i cri-
teris dels professionals de dins i fora de l’es-
cola, les modificacions curriculars pertinents
pels diferents tipus d’alumnat del cicle
d’educació infantil.

Centre: CEIP Brasil.
Pla estratègic: Millora de les competències
bàsiques.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002915 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Aprofitar amb eficàcia el potencial edu-
catiu de les tecnologies de la informació i
de la comunicació.

2. Integrar les noves tecnologies en els
canals de comunicació de l’escola entre els
diferents estaments de la comunitat esco-
lar.

3. Crear, desenvolupar i mantenir el la-
boratori de ciències.
Funcions:

1. Participar en l’elaboració de progra-
mes informàtics adequats a cada nivell.

2. Col·laborar en el bon funcionament de
l’aula d’informàtica i del maquinari que hi ha
a la resta de l’escola.

3. Potenciar les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació com a mitjà co-
operatiu, tant en el marc de l’escola com en
la relació amb altres centres educatius.

4. Actualitzar, mantenir el laboratori de ci-
ències, i informar al professorat de totes les
disponibilitats que ofereix aquest espai.
Tasques o activitats:

1. Participació en l’elaboració de recur-
sos pedagògics informàtics adaptats a cada
nivell.

2. Intervenció pedagògica directa en infor-
màtica en grups reduïts, fent un treball con-
junt i coordinat amb la resta del professorat.

3. Selecció dels recursos que ofereixen
les noves tecnologies, tant propis com ex-
terns, i proposta del seu ús a classe en el
marc del currículum.

4. Creació, desenvolupament i manteni-
ment de la web de l’escola com a un instru-
ment integral en la comunicació entre tota
la comunitat educativa.

5. Elaboració d’inventari, gestió i mante-
niment del laboratori de ciències, així com
la seva col·laboració, si la disponibilitat
horària ho permet, en les experiències que
es realitzin en el laboratori per altres mem-
bres del professorat.

Centre: CEIP Concepción Arenal.
Pla estratègic: Estratègies participatives i
formatives a l’entorn de la biblioteca esco-
lar.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002587 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Adequar un espai com a biblioteca,
crear un fons bibliogràfic prou ric i variat
perquè es pugui adequar als interessos i
capacitats de tots els alumnes i establir un
sistema de gestió o control adequat a les
necessitats del centre.

2. Preparar un programa d’activitats que
resulti motivador, incidint al màxim en els as-
pectes lúdics i capaços d’acostar als alum-
nes el plaer de llegir, alhora de treballar i
fomentar els hàbits i promoure les actituds
positives de respecte als altres, d’estima-
ció i de cura envers els materials escrits i
potenciar la biblioteca com a eina de conei-
xement i oci.
Funcions:

1. Participar en la comissió per la crea-
ció d’un fons bibliogràfic per a la biblioteca,
a partir de la selecció del material disponi-
ble a l’escola i l’elaboració de les necessi-
tats del servei.

2. Vetllar l’adequació de l’espai més adi-
ent i participar en la definició del sistema de
gestió i control de la biblioteca del centre,
prèvia anàlisi dels espais de l’escola.

3. Coordinar i participar en la preparació
d’un programa d’activitats vinculades a la
biblioteca que dinamitzi el nou servei i po-
tenciï en els alumnes el plaer per la lectura
i el coneixement.
Tasques o activitats:

1. Recollida, selecció i classificació dels
llibres, tot vetllant pel seu bon estat.

2. Estudi de les necessitats, revisió dels
catàlegs de les diferents editorials, elabora-
ció d’un pressupost i adquisició del nou
material.

3. Gestió del dia a dia de la biblioteca:
préstec, vigilància, suport, etc.

4. Manteniment de la biblioteca en hora-
ri de migdia.

5. Desenvolupament d’un programa
d’activitats vinculats a la biblioteca per po-
tenciar-ne l’ús entre l’alumnat.
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Centre: CEIP Dovella.
Pla estratègic: Comunitats d’aprenentatge.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària
Codi del lloc de treball: 08044201 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Potenciar les propostes de treball per
projectes en el marc de les comunitats
d’aprenentatge.

2. Adaptar els documents fonamentals
de l’escola (PEC, projecte educatiu de cen-
tre; PCC, projecte curricular del centre; PAT,
pla d’acció tutorial; RRI, règim de reglament
intern) a la nova situació, derivada de la
generalització del treball per projectes.
Funcions:

1. Coordinar activitats pròpies d’educa-
ció física, de ciències i de matemàtiques per
integrar-les en el treball per projectes.

2. Relacionar-se amb altres centres en
tasques de coordinació pedagògica pel que
fa als treballs per projectes.

3. Elaborar plans de treball pedagògic en
el marc dels treballs per projectes.

4. Treballar amb eines informàtiques, en
concret d’elaboració i de presentació de
tots els documents relacionats amb els
treballs per projectes.
Tasques o activitats:

1. Realització d’experiències, tant en el
marc de les àrees d’educació física, mate-
màtiques i ciències com en l’àmbit de la
interrelació entre els centres, que serveixin
per analitzar, per parlar-ne i per aprendre
sobre: activitats d’aula que integren i valo-
ren el que cada alumne sap, sent i com es
relaciona amb els altres.

2. Realització d’experiències, tant en el
marc de les àrees d’educació física, mate-
màtiques i ciències com en l’àmbit de la
interrelació entre els centres, que impliquen
una aula com a un espai públic, de presen-
tació d’idees, de debat i reflexió, d’experi-
mentació i comprovació, de representació i
avaluació.

3. Desenvolupament dels valors del tre-
ball en equip: actituds de rigor, de control
i d’obertura com a manera bàsica de tre-
ball a l’escola.

4. Elaboració de documents en el marc
dels treballs per projectes utilitzant les ei-
nes informàtiques més adients.

Centre: CEIP Duran i Bas.
Pla estratègic: Pla estratègic per a l’educa-
ció integral i harmònica.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002681 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Adaptar el procés d’ensenyament de
les matemàtiques als diferents ritmes de

treball dels alumnes i integrar-ho de mane-
ra interdisciplinar amb la música i les no-
ves tecnologies.

2. Organitzar, seguir i avaluar els grups
flexibles de l’àrea de matemàtiques.
Funcions:

1. Participar en l’adaptació del currícu-
lum de les matemàtiques amb altres àrees,
especialment la de música.

2. Elaborar material complementari i es-
pecífic per a treballar continguts de raona-
ment i càlcul mental adaptat als agrupa-
ments flexibles.

3. Participar en la creació i funcionament
d’una comissió específica per al seguiment
de currículums, materials, i estudi de l’or-
ganització del centre.
Tasques o activitats:

1. Aplicació del material elaborat per a
treballar el raonament i el càlcul mental en
el marc dels agrupaments flexibles.

2. Desenvolupament d’activitats interdis-
ciplinàries de matemàtiques i música a grups
de primària.

3. Ús de les noves tecnologies com a
recurs pedagògic interdisciplinari: matemà-
tiques i música.

Centre: CEIP El Carmel.
Pla estratègic: Pla estratègic per incremen-
tar el domini de les competències bàsiques
i millorar les capacitats i habilitats socials
dels alumnes.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002745 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Incrementar el domini de les compe-
tències bàsiques referides al domini de la
llengua catalana i el nivell d’aptituds intel·-
lectuals bàsiques: percepció, atenció, me-
mòria, pensament lògic, estructuració espa-
cial, vivència del temps, psicomotricitat
específica i coneixement d’un mateix.

2. Millorar les capacitats i habilitats soci-
als dels alumnes, fonamentalment les se-
güents: saber prendre decisions, responsa-
bilitat i col·laboració.

3. Incrementar quantitativament i qualita-
tivament l’accés a les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació per part de
l’alumnat.
Funcions:

1. Elaborar un projecte que contempli les
tecnologies de la informació i de la comu-
nicació a l’escola com a recurs pedagògic
per a la millora de les competències bàsi-
ques.

2. Establir els mecanismes d’assessora-
ment intern i seguiment de l’ús de les eines
informàtiques i aplicar-los, vetllant perquè
cada mestre integri les eines informàtiques
de forma autònoma a la seva feina amb els
alumnes.

3. Elaborar un projecte de competència
social de centre per millorar les capacitats i
habilitats socials de l’alumnat que contempli
estratègies per assolir els objectius, i un pla
de coordinació entre el professorat del cen-

tre per a l’aplicació del projecte: temporalit-
zació, realització, i avaluació.
Tasques o activitats:

1. Elaboració i aplicació de proves i pau-
tes per aplicar el pla de competència social.

2. Coordinació de l’aplicació de les eines
de treball de les competències bàsiques.

3. Promoció de l’ús de les tecnologies de
la informació i de la comunicació en el cen-
tre, com a millora de les competències
bàsiques i de les capacitats socials.

Centre: CEIP El Sagrer.
Pla estratègic: Atenció a la diversitat.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08045057 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Aprofundir en l’atenció dels alumnes
sords i vetllar per l’assoliment de les com-
petències bàsiques.

2. Mantenir el nivell de centre experimen-
tal aprofundint en la pedagogia de les evo-
cacions mentals i amb l’ensenyament-apre-
nentatge de les matemàtiques des del
constructivisme.
Funcions:

1. Participar en l’elaboració del projecte
de la integració dels alumnes sords a l’es-
cola, conjuntament amb el centre de recur-
sos per a deficients auditius (CREDA).

2. Participar en la recopilació i la redac-
ció de noves estratègies basades en les
pedagogies aplicades fins a aquest moment,
com les evocacions mentals o el teatre a
l’escola, bàsicament en el cicle infantil.

3. Participar en la formació i recerca, en
col·laboració amb departaments universita-
ris, sobre aspectes de l’atenció a la diversi-
tat i integració dels alumnes sords.
Tasques o activitats:

1. Utilització del teatre al cicle infantil com
a eina de treball globalitzador i integrador
de tots els alumnes, tant sords com oïdors.

2. Seguiment dels alumnes sords del seu
curs de cicle infantil.

3. Aplicació de les línies pedagògiques
del centre sobre les evocacions mentals i
l’ensenyament-aprenentatge, al nivell dels
nens i nenes del cicle infantil.

Centre: CEIP El Turó.
Pla estratègic: Atenció a la diversitat multi-
cultural.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002344 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar el desenvolupament de les
competències bàsiques.

2. Millorar l’atenció a la diversitat socio-
cultural amb l’alumnat i les famílies.
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Funcions:
1. Participar en la programació i adequa-

ció del currículum i en la coordinació entre
els responsables de cada grup i àrea.

2. Desenvolupar i aplicar el pla d’acolli-
da per atendre l’alumnat i les famílies.

3. Organitzar i coordinar l’ús de les aules
d’expressió oral i d’informàtica com a re-
curs pel desenvolupament de les capacitats
bàsiques.
Tasques o activitats:

1. Proposta i elaboració d’activitats ori-
entades a l’adaptació curricular per millorar
les competències bàsiques.

2. Realització d’activitats d’acollida i de
seguiment individualitzat dels alumnes en un
context multicultural, mantenint contactes
periòdics amb les famílies.

3. Programació de l’ocupació i manteni-
ment de les aules d’expressió oral i infor-
màtica.

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002344 597 PRZ.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar el desenvolupament de les
competències bàsiques.

2. Millorar l’atenció a la diversitat socio-
cultural amb l’alumnat i les famílies.
Funcions:

1. Participar en la programació i adequa-
ció del currículum i en la coordinació entre
els responsables de cada grup i àrea.

2. Elaborar materials curriculars diversi-
ficats d’acord amb el nivell d’aprenentatge
de l’alumnat.

3. Desenvolupar i aplicar el pla d’acolli-
da per atendre l’alumnat i les famílies.
Tasques o activitats:

1. Proposta i elaboració d’activitats ori-
entades a l’adaptació curricular per millorar
les competències bàsiques.

2. Realització d’activitats d’acollida a
l’aula i fer un seguiment individualitzat dels
alumnes del seu grup en un context multi-
cultural, mantenint contactes periòdics amb
les famílies.

3. Intervenció pedagògica directa a l’au-
la d’expressió oral.

4. Utilització dels recursos informàtics de
les noves tecnologies.

Centre: CEIP Escola de la Concepció.
Pla estratègic: L’illa més musical de Bar-
celona.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària, música.
Codi del lloc de treball: 08001807 597 PMY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Fer de l’educació musical l’element
axial dels ensenyaments-aprenentatges de
l’educació infantil i primària, ampliant i apro-
fundint el currículum de l’àrea de música.

2. Adquirir un domini dels elements mu-
sicals i de la tècnica vocal i instrumental que
permeti la comprensió i la interpretació d’un
repertori bàsic.
Funcions:

1. Participar en la revisió i elaboració del
currículum interrelacionant les diferents àre-
es amb l’educació musical.

2. Revisió i coordinació de les metodolo-
gies emprades en els ensenyaments-apre-
nentatges del llenguatge musical i de l’ins-
trument.

3. Potenciar l’agrupació musical de l’es-
cola mitjançant la seva participació en fes-
tes del barri, actuacions en les reunions amb
les famílies.

4. Impulsar com a metodologia de treball,
el treball cooperatiu i contextualitzar l’acti-
vitat musical dins el projecte de centre.
Tasques o activitats:

1. Participació en l’adequació d’unitats
didàctiques per destacar els objectius i
continguts de les diferents àrees curriculars
relacionats amb la música.

2. Proposta de metodologies per a l’apre-
nentatge del llenguatge musical a través de
l’instrument.

3. Promoció d’audicions musicals de
l’agrupació musical de l’escola i organitza-
ció d’audicions a l’escola.

4. Seguiment de l’alumnat i coordinació
entre el/la tutor/a, professor/a de música i
professorat d’instrument amb l’objectiu
d’orientar els/les nens/es en l’elecció d’un
instrument propi de la big band.

Centre: CEIP Font d’en Fargas.
Pla estratègic: Projecte escola natura.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Llocs de treball: 2 llocs d’educació infantil.
Codi dels llocs de treball: 08002721 597
INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Ampliar el Projecte escola natura amb
més activitats relacionades amb les diferents
àrees d’aprenentatge.

2. Aprofundir en la utilització didàctica de
l’hort i parterres del jardí.

3. Implicar tota la comunitat educativa en
els aprenentatges d’escola natura.
Funcions:

1. Revisar les unitats didàctiques del ci-
cle infantil que es porten a terme actualment,
en el marc del Projecte escola natura.

2. Planificar, experimentar i valorar l’ex-
plotació pedagògica dels espais de nova
construcció: racó de compostatge i bassa.

3. Desenvolupar el projecte El sol ve a
l’escola per a la introducció dels coneixe-
ments i aplicacions de l’energia solar a l’edu-
cació infantil.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de materials curriculars
d’educació infantil sobre l’experimentació ci-
entífica i la descoberta de la natura.

2. Organització de la recollida i transport
dels materials orgànics originats al menja-
dor escolar al racó de compostatge, per part

dels alumnes de cicle infantil, per tal de
remarcar la necessitat d’un món sostenible.

3. Desenvolupament de les activitats de
natura amb grups flexibles, orientades als
diferents projectes.

4. Responsabilitat de l’aula d’experimen-
tació en ciències: hort, jardí i bosc.

Centre: CEIP Ítaca.
Pla estratègic: L’art a l’escola i la seva inte-
racció amb les eines tecnològiques.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08043255 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Estimular la importància, en general de
l’educació artística, i en concret de l’àrea
de plàstica a l’escola, bàsicament en el ci-
cle d’infantil.

2. Orientar l’aprenentatge donant valor a
les diverses manifestacions artístiques de les
diferents cultures, així com a les sensacions
i els sentiments que ens provoca el món que
ens envolta.

3. Estimular un aprenentatge basat en
l’experimentació i la comunicació, fent ús del
llenguatge plàstic.
Funcions:

1. Assessorar l’equip de mestres en les
modificacions curriculars necessàries per
afavorir l’educació artística en el projecte
educatiu del centre (PEC), fent especial in-
cidència en el cicle d’educació infantil.

2. Establir comunicació amb entitats cí-
viques i socials que divulguin els fets cultu-
rals diferencials en l’àmbit artístic.

3. Revisar i coordinar les metodologies
emprades en els ensenyaments-aprenentat-
ges del llenguatge visual en totes les àrees,
potenciant l’ús de noves tècniques.

4. Investigar noves tècniques donant-les
a conèixer al claustre

5. Promoure el coneixement i aprofundi-
ment en l’obra de diferents artistes (pintura,
escultura, tapissos, arquitectura, etc.).
Tasques o activitats:

1. Adequació i elaboració d’una progra-
mació visual i plàstica bàsicament en el ci-
cle d’educació infantil i la seva possible
aplicació i desenvolupament en diversos
nivells i àrees.

2. Manteniment de contactes amb dife-
rents entitats cíviques i socials bàsicament
del barri per tal de treballar fets culturals
diferencials en l’àmbit artístic.

3. Treball conjunt amb els tutors d’edu-
cació infantil i primària per tal de dur a ter-
me activitats renovades i adequades als
infants vinculades a les diferents disciplines.

4. Aplicació de pautes i estils de treball
als/a les mestres per potenciar l’esperit ci-
entífic i l’observació en l’aplicació del llen-
guatge plàstic.

5. Selecció i creació dels recursos que
facilitin el coneixement i l’aprofundiment en
l’obra dels artistes.

Centre: CEIP Joaquim Ruyra.
Pla estratègic: Garantia de continuïtat cur-
ricular.
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Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002927 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar els resultats de l’aprenentatge
de llengua catalana i avaluar el pla d’atenció
a la diversitat, atenent a la diversitat cultural,
en funció dels resultats de l’avaluació contí-
nua i fer les adaptacions organitzatives i de
recursos que siguin necessàries.

2. Coordinar-se amb el centre de secun-
dària proper per donar continuïtat a la me-
todologia i als continguts impartits als alum-
nes.
Funcions:

1. Elaborar un projecte bàsic per l’àrea
d’informàtica del centre, que tingui continu-
ïtat amb el centre de secundària.

2. Participar en la coordinació d’una co-
missió de mestres de primària i secundària
per assegurar la continuïtat de metodologi-
es i continguts.

3. Avaluar el pla d’atenció a les diverses
necessitats i interessos de l’alumnat del
centre.
Tasques o activitats:

1. Establiment i desenvolupament d’una
programació d’activitats vinculades als re-
cursos informàtics i adreçades a cadascun
dels nivells.

2. Traspàs de la informació del CEIP a
l’IES i reflexions sobre les noves estratègies
que es puguin portar a terme per garantir la
continuïtat curricular.

3. Organització de festes conjuntes en-
tre el CEIP i l’IES proper.

4. Intervenció pedagògica directa en
grups reduïts en alumnes amb necessitats
educatives específiques i en grups d’edu-
cació física, relacionada amb la continuïtat
a l’IES proper.

5. Organització i participació en l’aula
d’acollida.

Centre: CEIP Mossèn Jacint Verdaguer.
Pla estratègic: Potenciar les tecnologies de
la informació i de la comunicació en la pràc-
tica educativa.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08001649 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Potenciar l’ús de les tecnologies de la
informació i de la comunicació (TIC) com a
instrument que ajudi a assolir els objectius
d’educació infantil i primària.

2. Avançar en l’assoliment de les compe-
tències bàsiques i posar a l’abast de tots els
estaments de la comunitat educativa l’opor-
tunitat de conèixer i utilitzar els recursos
educatius de les tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació (TIC) del centre.

Funcions:
1. Potenciar i facilitar l’ús de les noves

tecnologies de la informació i de la comu-
nicació en el marc de l’activitat docent.

2. Potenciar les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació com a eina d’au-
toaprenentatge.

3. Vetllar per l’organització i el manteni-
ment de l’aula d’informàtica.
Tasques o activitats:

1. Assessorament i participació en la pla-
nificació curricular de les noves tecnologies
de la informació i de la comunicació.

2. Assessorament i suport al professorat
en l’ús de les noves tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació a l’aula.

3. Selecció de recursos informàtics per
presentar-los al professorat i actualització de
l’inventari d’aquests recursos.

4. Actualització i manteniment de la pà-
gina web del centre.

5. Manteniment del bon funcionament de
la xarxa informàtica, tant pel que fa a pro-
grames com a equipaments.

Centre: CEIP Perú.
Pla estratègic: Integració i assoliment de
competències bàsiques.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002022 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Incorporar els alumnes immigrants i
nouvinguts en la descoberta i coneixement
del món cultural que ara els envolta i res-
pectar la seva pròpia cultura, afavorint l’in-
tercanvi i la relació entre els alumnes, com
a font d’enriquiment mutu, potenciant acti-
tuds i valors de respecte, solidaritat i com-
prensió cap a aquests/es nens/es a l’hora
de la seva escolarització.

2. Assegurar aquests alumnes nouvin-
guts una bona escolarització a fi d’obtenir
uns rendiments similars.
Funcions:

1. Coordinar i participar en el reforç
d’alumnes amb una situació social desafa-
vorida.

2. Coordinar i participar en el reforç
d’alumnes amb minusvalies físiques i psí-
quiques.

3. Detectar i valorar les mancances dels/
de les nens/es nouvinguts fruit d’una esco-
larització irregular en els seus països d’ori-
gen, i organitzar-ne el reforç per integrar-
los.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de recursos pedagògics
adaptats per a alumnes amb necessitats
educatives específiques, ja siguin derivades
de minusvalies com d’una situació social
desfavorida.

2. Seguiment individualitzat dels alumnes
amb necessitats educatives específiques,
per tal que assoleixin les competències
bàsiques.

3. Intervenció pedagògica directe com a
reforç per alumnes d’incorporació tardana.

4. Seguiment de l’alumne nouvingut, fent
reunions amb el tutor del grup on està in-
corporat l’alumne.

Centre: CEIP Pit Roig.
Pla estratègic: Pla estratègic per mantenir
el caràcter i la realitat propis de la nostra
escola.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària, música.
Codi del lloc de treball: 08043875 597 PMY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Fomentar el gust i l’interès per la lec-
tura i treballar les competències bàsiques
de la lectura i l’escriptura en català i millorar
el nivell de competència comunicativa en
anglès al final de primària.

2. Fer de l’educació musical un nexe in-
terdisciplinar que permeti consolidar les
competències bàsiques.
Funcions:

1. Reforçar la tasca realitzada a l’àrea de
llengua des del currículum de música.

2. Participar en l’elaboració de material
curricular de música per tal d’assolir els
objectius previstos, en funció del nivell ini-
cial detectat, en el marc de la interdiscipli-
narietat.

3. Fomentar l’ús de les noves tecnologi-
es en l’ensenyament musical.
Tasques o activitats:

1. Elaboració d’activitats d’aprenentatge
i d’avaluació de música que reforcin els ob-
jectius lingüístics.

2. Proposta, als equips de cicle, de ma-
terial curricular interdisciplinar.

3. Foment de l’ús de les tecnologies de
la informació i de la comunicació amb ca-
ràcter interdisciplinari, a partir de la música.

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08043875 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Introduir els conceptes bàsics de nu-
meració, descomposició, i càlcul mitjançant
els jocs de taula i d’altra banda, davant d’un
problema matemàtic comprendre l’enunci-
at, analitzar les dades, plantejar i raonar el
procés per arribar a la solució correcta.

2. Fomentar el gust i l’interès per la lec-
tura i treballar les competències bàsiques
de la lectura i l’escriptura en català i millorar
el nivell de competència comunicativa en
anglès al final de primària.
Funcions:

1. Participar en l’elaboració de material
curricular de matemàtiques i llengua per tal
d’assolir els objectius previstos, en funció
del nivell inicial detectat, per tal d’assolir les
competències bàsiques.

2. Crear diferents jocs de taula que afa-
voreixin l’adquisició dels conceptes bàsics
de numeració, descomposició i càlcul.
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3. Fomentar l’ús de les noves tecnologi-
es en les diferents àrees.
Tasques o activitats:

1. Proposta, als equips de cicle, de ma-
terial complementari orientat a l’assoliment
de les competències bàsiques.

2. Elaboració d’activitats d’aprenentatge
i avaluació de matemàtiques diversificades
utilitzant el joc per a l’adquisició de les com-
petències bàsiques.

3. Elaboració d’activitats d’aprenentatge
i avaluació que fomentin l’ús de les noves
tecnologies.

Centre: CEIP Sant Joan de Ribera.
Pla estratègic: Les noves tecnologies a l’es-
cola de la diversitat.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08002617 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Potenciar i consolidar les noves tec-
nologies en el projecte curricular del centre
amb la finalitat de donar caràcter propi al
centre i que aquest pugui mantenir-se com
una escola integrada al barri.

2. Potenciar les eines que facilitin l’alfa-
betització tecnològica, la igualtat d’oportu-
nitats i la integració escolar i social, dels
alumnes de l’escola, fent especial incidèn-
cia en els nens nouvinguts.
Funcions:

1. Impulsar el pla estratègic a nivell teò-
ric i pràctic.

2. Coordinar i gestionar el suport i man-
teniment tècnic del programari i maquinari
dels equips informàtics de l’escola.

3. Potenciar i assessorar al professorat
en l’ús de les noves tecnologies.
Tasques o activitats:

1. Participació en l’anàlisi dels indicadors
d’avaluació d’acompliment de pla estratè-
gic i en la redacció de la memòria del pla.

2. Creació d’un arxiu classificat amb el
programari educatiu i la seva documenta-
ció disponible a l’escola.

3. Assessorament dels mestres en la uti-
lització i optimització dels equips i dels re-
cursos informàtics.

4. Intervenció pedagògica directa per a tre-
ballar a l’aula d’informàtica amb els alumnes
de cada nivell compartida amb el tutor per
poder atendre les particularitats de cada grup.

Centre: CEIP Sant Josep Oriol.
Pla estratègic: El llenguatge oral i els hàbits
a través del llenguatge musical.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08002307 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Potenciar el llenguatge musical com

element globalitzador de la resta d’àrees a
l’educació infantil.

2. Afavorir la socialització a partir de la
potenciació de l’acció tutorial, el treball sis-
temàtic dels hàbits, la participació de tots
els alumnes a les activitats complementàri-
es de l’escola i compartint l’educació dels
infants amb les famílies.
Funcions:

1. Treballar l’autocontrol del moviment i
de la veu lligat a l’expressió musical amb
els alumnes de l’educació infantil.

2. Augmentar i treballar la socialització i
millorar els hàbits dels infants a partir de l’ac-
ció tutorial al cicle infantil.

3. Potenciar l’establiment de les relaci-
ons família-escola.
Tasques o activitats:

1. Selecció i elaboració de recursos pe-
dagògics per l’educació infantil que tinguin
com a eix transversal la música.

2. Aplicació i desenvolupament del pro-
jecte d’acció tutorial en l’educació infantil,
fent especial incidència en la socialització
del nen/a.

3. Dinamització de les relacions amb
pares i mares.

Centre: CEIP Tàber.
Pla estratègic: Comunicació i llenguatge.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08043899 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Explorar i analitzar els recursos de ca-
dascun dels l lenguatges que hom té a
l’abast: verbal, corporal, visual, plàstic i
musical.

2. Assolir els recursos tecnològics neces-
saris per accedir a la informació dels mitjans
de comunicació social: informàtica, telemàti-
ca, premsa escrita, radio, televisió i vídeo,
valorant la informació com un reflex de les
formes de pensament de caràcter social i ser
capaç de desenvolupar les capacitats cogni-
tives per accedir a l’anàlisi de la informació.
Funcions:

1. Establir criteris metodològics, junta-
ment amb els equips de cicle, pel treball de
cadascun dels llenguatges.

2. Coordinar i dirigir el programa Deci-
deix.

3. Desenvolupar activitats i programes
vinculats a les noves tecnologies.
Tasques o activitats:

1. Elaboració d’activitats per a l’aula de
desenvolupament dels diferents llenguatges:
verbal, corporal, visual, plàstic i musical dins
de les activitats programades per cada nivell.

2. Promoció del coneixement i l’ús de les
tecnologies de la comunicació.

3. Desenvolupament de l’esperit crític
dels alumnes a partir de les activitats pro-
posades a cada nivell lligades als instru-
ments d’anàlisi de la informació.

4. Motivació i dinamització dels diferents
sectors de la comunitat educativa per pro-
moure i desenvolupar actituds prosocials.

Centre: CEIP Tomàs Moro.
Pla estratègic: Pla estratègic per a l’eficàcia
escolar.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08035453 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Prestar la màxima atenció al desenvo-
lupament de les àrees instrumentals i a la
utilització dels recursos informàtics, impli-
cant els alumnes en el seu propi procés
d’aprenentatge.

2. Cohesionar l’equip docent en relació
amb els mètodes de treball i amb l’acció
tutorial.
Funcions:

1. Participar en la revisió d’una progra-
mació transversal dels objectius, continguts
i activitats d’expressió en llengua catalana.

2. Participar en l’elaboració d’estratègi-
es comunes per consolidar el procés d’apre-
nentatge de l’expressió oral i escrita, que
tinguin en compte les noves tecnologies.

3. Avaluar la programació i les estratègi-
es utilitzades en l’àrea de llengua.
Tasques o activitats:

1. Elaboració i/o recerca de materials cur-
riculars de llengua catalana adaptats a la
programació transversal de la matèria.

2. Impuls a l’ús del correu electrònic i In-
ternet com a mitjà de recerca d’informació
entre la comunitat educativa.

3. Organització d’actuacions de reforç po-
sitiu i de la comunicació dels objectius als
alumnes per implicar-los en el seu procés
d’aprenentatge.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Badalona.

Centre: CEIP Artur Martorell.
Pla estratègic: Educar en la societat de la
informació i la comunicació.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària, anglès.
Codi del lloc de treball: 08041571 597 PAY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Integrar l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació al projecte curri-
cular del centre, amb el disseny d’activitats
en l’àrea de llengua anglesa que facilitin l’ad-
quisició de les competències bàsiques de
l’alumnat.

2. Organitzar l’aula d’autoaprenentatge
en llengua anglesa, en la qual s’hi inclogui
els recursos en tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació, a fi d’atendre la
diversitat de l’alumnat.
Funcions:

1. Planificar les activitats del currículum
de llengua anglesa, relacionades amb les
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tecnologies de la informació i de la comu-
nicació, en el marc del projecte lingüístic del
centre.

2. Promoure la participació de l’escola en
projectes educatius amb altres països que
utilitzin l’anglès com a llengua vehicular, de
manera que es faciliti l’atenció a la diversi-
tat i l’adquisició de competències bàsiques.

3. Elaborar criteris per a l’ús de l’aula
d’autoaprenentatge.
Tasques o activitats:

1. Programació de les activitats curricu-
lars i unitats de programació, a cadascun
dels cicles, en llengua anglesa, fent ús de
les tecnologies de la informació i de la co-
municació.

2. Disseny de les activitats curriculars en
llengua anglesa, en cadascun dels cicles i
nivells, en coordinació amb el grup de tre-
ball de llengua.

3. Establiment de contactes amb centres
d’altres països que utilitzin l’anglès com a
llengua de comunicació.

4. Concreció de les actuacions per cicles
i nivells a realitzar a l’aula d’autoaprenen-
tatge, considerant específicament l’atenció
a la diversitat.

Municipi: Cardedeu.

Centre: CEIP Mil·lenari.
Pla estratègic: Potenciar els ensenyaments
artístics per a millorar les competències bà-
siques.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08045598 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Potenciar els ensenyaments lingüístics
i musicals i l’ús comunicatiu de les llengües
per millorar les competències bàsiques.

2. Facilitar el desenvolupament de les ca-
pacitats dels alumnes mitjançant la comu-
nicació i l’expressió, la percepció, la discri-
minació i  l ’atenció, la sensibi l i tat i  la
creativitat.
Funcions:

1. Coordinar les activitats de dansa, te-
atre, cant coral i pràctica instrumental de les
àrees de llengües i música, especialment en
les celebracions tradicionals més significa-
tives.

2. Coordinar els tallers de teatre, expres-
sió plàstica, dansa i pràctica instrumental
en els diferents cicles de l’educació primà-
ria, des d’una perspectiva interdisciplinar.

3. Organitzar i temporitzar en coordina-
ció amb els mestres dels cicles, diferents
activitats i sortides anuals relacionades amb
les llengües i la música, per als alumnes
d’educació infantil i primària.
Tasques o activitats:

1. Introducció de la llengua anglesa mit-
jançant l’ensenyament musical a l’educació
infantil i primària.

2. Treball conjunt amb els tutors del grup-
classe i amb la comissió responsable del des-
envolupament del pla estratègic, en la con-
creció de la programació i la posada en

pràctica de les activitats relacionades amb la
dansa, el teatre, l’expressió visual i plàstica, i
la pràctica instrumental.

3. Organització de les activitats d’educa-
ció artística que es facin al centre i de les
sortides relacionades amb les audicions
musicals i les representacions teatrals.

4. Organització i participació en la difu-
sió a les famílies d’una cantata anual en col·-
laboració amb els mestres del centre i amb
la participació de l’alumnat.

Centre: CEIP Ramon Masip-Dolors Granés.
Pla estratègic: La integració de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació en el
projecte curricular del centre.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08015454 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Integrar el currículum de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació en
el projecte curricular del centre.

2. Aconseguir que tot l’alumnat assoleixi
les competències bàsiques en les tecnologi-
es de la informació i de la comunicació iden-
tificades pel centre.
Funcions:

1. Programar el coneixement, la com-
prensió i l’ús de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació en l’àrea visual i
plàstica de l’educació infantil i primària i
incorporar-les al projecte curricular de l’àrea.

2. Planificar les activitats de l’àrea de vi-
sual i plàstica per tal que l’alumnat adquireixi
un bon domini de les competències bàsiques
en les tecnologies de la informació i de la co-
municació.

3. Promoure i optimitzar l’ús del progra-
mari més adequat per a l’aplicació de les
tecnologies de la informació i de la comu-
nicació a l’àrea de visual i plàstica.

4. Difondre els coneixements professio-
nals en aquestes tecnologies a la resta de
mestres del centre i exercitar-los en algu-
nes tècniques i recursos específics.

5. Estudiar el grau d’assoliment de les
competències bàsiques dels alumnes en l’ús
de les tecnologies de la informació i de la
comunicació en finalitzar el cicle mitjà i su-
perior.
Tasques o activitats:

1. Docència en tallers de l’àrea visual i
plàstica d’acord amb la funció núm. 2, al
cicle mitjà i superior.

2. Coordinació del professorat que impar-
teix l’àrea visual i plàstica per programar, fer
el seguiment i valorar l’assoliment de les
competències bàsiques dels alumnes en les
noves tecnologies de la informació i comu-
nicació.

3. Coordinació amb la comissió d’infor-
màtica i l’equip directiu per fer el seguiment
de l’aplicació dels objectius del pla estratè-
gic.

4. Anàlisi sistemàtica i exhaustiva de di-
ferents programaris i realització d’una pro-
posta justificada d’adquisició del més adi-
ent per a l’àrea de visual i plàstica.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Centre: CEIP Joaquim Ruyra.
Pla estratègic: Cap a una escola diversa i
competent.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08019265 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar les estratègies d’atenció a la
diversitat en relació a l’adquisició de les
competències bàsiques per part de tot
l’alumnat.

2. Sistematitzar el treball escolar de
l’alumnat per un millor coneixement, com-
prensió i valoració de les relacions amb l’en-
torn social i cultural.
Funcions:

1. Participar en la planificació de les ac-
tivitats interdisciplinars per a la millora de
les competències bàsiques als cicles mitjà
i superior.

2. Documentar-se en aspectes socials i
culturals de la diversitat de l’alumnat.

3. Utilitzar les noves tecnologies en la re-
alització dels projectes als cicles mitjà i
superior de primària.

4. Planificar i coordinar les activitats del
centre per tal de conèixer, comprendre i
valorar l’entorn social i cultural de l’alum-
nat.
Tasques o activitats:

1. Coordinació, seguiment i avaluació de
l’aplicació dels objectius del pla estratègic
amb els mestres del cicle mitjà i cicle supe-
rior.

2. Programació d’activitats de diferents
àrees vinculades a l’aprenentatge de les
competències bàsiques, especialment les
relacionades amb l’entorn social i cultural
de l’alumnat.

3. Planificació, en col·laboració amb d’al-
tres mestres, de l’ús de les noves tecnolo-
gies en els continguts fonamentals de les
àrees i elaboració de materials didàctics.

4. Elaboració de materials curriculars que
facilitin a l’alumnat la comprensió del seu
entorn social i cultural.

Centre: CEIP Prat de la Manta.
Pla estratègic: Autonomia personal i auto-
aprenentatge.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08039562 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar el domini de la llengua catala-
na, concretament per a aquells alumnes
amb necessitats educatives especials,
d’acord amb els principis constructivistes de
l’aprenentatge.

2. Implementar i optimitzar l’aula d’auto-
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aprenentatge amb els recursos i els mate-
rials necessaris.
Funcions:

1. Participar en el disseny de les seqüèn-
cies de treball adequades en l’aula d’auto-
aprenentatge, que permetin l’adaptació dels
continguts de l’àmbit lingüístic del currícu-
lum del cicle mitjà i superior.

2. Elaborar la programació i encarregar-
se del manteniment de l’aula d’autoaprenen-
tatge.

3. Col·laborar en l’avaluació dels diferents
materials i recursos d’autoaprenentatge (in-
closos els programaris informàtics) per tal
de determinar-ne l’ús adequat per als alum-
nes amb necessitats educatives especials.
Tasques o activitats:

1. Reforç a diferents cursos del cicle mitjà
o superior que, alhora, permeti el coneixe-
ment necessari de l’alumnat, per tal de
participar en el disseny explicitat en la fun-
ció 1.

2. Reunions periòdiques amb el profes-
sorat del cicle mitjà i superior per realitzar el
seguiment i l’avaluació de l’adquisició de les
competències bàsiques de l’àmbit lingüís-
tic tot fent ús de l’aula d’autoaprenentatge.

3. Treball conjunt amb l’equip del cicle mit-
jà i superior per al seguiment del currículum
de llengua centrat en l’aprenentatge de la
lectura i l’escriptura des d’un punt de vista
constructivista.

4. Dinamització, coordinació i avaluació
de l’ús de l’aula d’autoaprenentatge amb es-
pecial incidència en els recursos informà-
tics.

Municipi: Manresa.

Centre: CEIP Sant Ignasi.
Pla estratègic: Diversitat: noves tecnologi-
es i art.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08020073 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar l’assoliment de les competèn-
cies bàsiques de tots els alumnes segons
les seves possibilitats.

2. Utilitzar els mitjans informàtics per re-
forçar el treball de les àrees curriculars amb
l’alumnat d’educació infantil.
Funcions:

1. Planificar en coordinació amb l’equip
docent les activitats relacionades amb les
tecnologies de la informació i de la comu-
nicació a l’etapa d’educació infantil.

2. Coordinar amb els tutors d’infantil i pri-
mària la continuïtat i coherència de les ac-
tivitats de tecnologies de la informació i de
la comunicació que es realitzen a les dues
etapes.

3. Organitzar amb els tutors d’educació
infantil els desdoblaments de grups a l’eta-
pa d’educació infantil per millorar l’atenció
a la diversitat de l’alumnat.
Tasques o activitats:

1. Reforç en la docència de grups redu-
ïts per a millorar l’atenció a la diversitat.

2. Programació de les activitats relacio-
nades amb les competències bàsiques de
l’àmbit l ingüístic i matemàtic, en col·-
laboració amb els tutors i mestres d’educa-
ció infantil que intervenen en els desdobla-
ments de grup.

3. Coordinació de la continuïtat i cohe-
rència de les activitats d’informàtica que es
realitzen des de l’educació infantil fins al cicle
superior d’educació primària, en col·-
laboració amb la comissió d’informàtica.

4. Coneixement, anàlisi i difusió dels pro-
grames informàtics actualitzats i de la seva
utilització com a eina didàctica per al pro-
fessorat del centre.

Municipi: Mataró.

Centre: CEIP Josep Manel Peramàs.
Pla estratègic: Atenció a la diversitat.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08020917 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Establir estratègies pedagògiques i or-
ganitzatives per a l’atenció a la diversitat i
millorar la implicació de les famílies en el fun-
cionament del centre.

2. Sistematitzar l’ensenyament des de la
perspectiva de l’aprenentatge significatiu per
tal de permetre l’assoliment de les compe-
tències bàsiques a la diversitat de l’alumnat.
Funcions:

1. Coordinar les tasques pedagògiques i
organitzatives que desenvolupa el professo-
rat d’educació infantil, d’acord amb els
objectius del pla estratègic del centre.

2. Participar amb l’equip docent del cen-
tre en l’organització d’activitats que afavo-
reixin l’aprenentatge significatiu dels alum-
nes d’educació infantil.

3. Desenvolupar conjuntament amb
l’equip directiu, actuacions conduents a la
participació de les famílies en el funciona-
ment del centre vers la seva projecció ex-
terna.

4. Coordinar les actuacions del centre
amb els responsables de les escoles bres-
sol de l’entorn proper per donar a conèixer
la línia pedagògica del centre i el seu funci-
onament.
Tasques o activitats:

1. Participació en els grups de treball que
revisen el projecte curricular d’educació in-
fantil del centre d’acord amb la funció 2.

2. Treball amb la comissió d’atenció a la
diversitat per tal de programar, fer el segui-
ment i l’avaluació de l’adquisició de les com-
petències bàsiques dels alumnes del cicle
des de la perspectiva de l’aprenentatge sig-
nificatiu.

3. Organització d’activitats adreçades a
les escoles bressol i preparació en col·-
laboració amb l’equip directiu, de la Jorna-
da de portes obertes adreçada a les famí-
l ies per donar a conèixer els principis
pedagògics i organitzatius del centre.

4. Col·laboració en l’organització de les
activitats de projecció externa del centre, en

el marc del desplegament dels objectius del
pla estratègic.

Municipi: Montornès del Vallès.

Centre: CEIP Marinada.
Pla estratègic: L’ensenyament de les com-
petències bàsiques en un entorn cultural-
ment divers.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08022070 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Atendre la diversitat d’aprenentatges
mitjançant la planificació de processos d’en-
senyament-aprenentatge, adequats a les
capacitats i al punt de partida dels alum-
nes.

2. Mil lorar els processos d’ensenya-
ment-aprenentatge de les competències
bàsiques dels àmbits lingüístic i matemà-
tic a l’educació infantil.
Funcions:

1. Participar en la planificació del su-
port en les àrees de llengua i matemàtica
a l’educació infantil, d’acord amb l’apre-
nentatge signif icatiu dels alumnes, les
seves competències en l’ús de les noves
tecnologies i l’entorn cultural divers.

2. Revisar i unificar metodologies que afa-
voreixin l’ensenyament-aprenentatge de l’ex-
pressió oral i escrita, la comprensió lectora,
el càlcul mental i la resolució de problemes,
en coordinació amb l’equip docent d’educa-
ció infantil i cicle inicial.

3. Revisar i unificar metodologies de tre-
ball i d’observació sistemàtica de les produc-
cions, en les àrees de llengua i matemàtiques
dels alumnes culturalment diversos de l’edu-
cació infantil.
Tasques o activitats:

1. Docència dels àmbits lingüístic i ma-
temàtic a grups flexibles d’alumnes d’edu-
cació infantil.

2. Seqüenciació a l’educació infantil de
les competències en l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació.

3. Elaboració i adaptació de materials -in-
closos els de suport informàtic- d’acord amb
els principis de l’aprenentatge significatiu
per als alumnes d’educació infantil.

4. Preparació d’activitats de l’educació
infantil en l’àmbit lingüístic i matemàtic, te-
nint en compte l’entorn cultural divers.

5. Participació en les reunions de la Co-
missió d’Atenció a la Diversitat aportant
criteris per al seguiment i la valoració de
l’assoliment de les competències bàsiques.

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08022070 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
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Objectius:
1. Atendre la diversitat d’aprenentatges

mitjançant la planificació de processos d’en-
senyament de qualitat, adequats a les ca-
pacitats i al punt de partida dels alumnes.

2. Revisar i millorar els processos d’en-
senyament-aprenentatge de les competèn-
cies bàsiques de l’àmbit lingüístic i mate-
màtic a l’educació primària.
Funcions:

1. Participar en l’organització dels grups
flexibles en les àrees de llengua i matemà-
tica a l’educació primària d’acord amb
l’aprenentatge significatiu dels alumnes,
l’entorn cultural divers i la competència de
l’alumnat en l’ús de les noves tecnologies.

2. Elaborar en coordinació amb l’equip
docent d’educació primària la programa-
ció d’objectius, activitats i materials que
afavoreixin l’ensenyament i aprenentatge
de l’expressió oral i escrita, la comprensió
lectora, el càlcul mental i la resolució de
problemes.

3. Revisar i unificar metodologies de tre-
ball i d’observació sistemàtica de les pro-
duccions dels alumnes en els agrupaments
flexibles de llengua i matemàtiques a l’edu-
cació primària.
Tasques o activitats:

1. Docència dels àmbits lingüístic i mate-
màtic a grups flexibles d’alumnes d’educació
primària.

2. Seqüenciació a l’educació primària de
les competències en l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació.

3. Elaboració i adaptació de materials -
inclosos els de suport informàtic- d’acord
amb els principis de l’aprenentatge signifi-
catiu per als alumnes d’educació primària.

4. Preparació d’activitats de l’educació
primària en l’àmbit lingüístic i matemàtic,
tenint en compte l’entorn cultural divers.

5. Participació en les reunions de la Co-
missió d’Atenció a la Diversitat aportant
criteris per al seguiment i la valoració de
l’assoliment de les competències bàsiques.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Centre: CEIP Catalunya.
Pla estratègic: Des de la diversitat: aprenen-
tatges significatius.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08034989 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

Atendre els alumnes amb necessitats
educatives especials, amb un seguiment
personal i curricular adequat i coherent amb
el pla d’atenció a la diversitat del centre.
Funcions:

1. Organitzar diferents agrupaments per
atendre les necessitats educatives dels alum-
nes tot prioritzant l’atenció individual mitjan-
çant racons i projectes de treball.

2. Programar diferents tallers d’expres-
sió lingüística, artística i corporal intercicles,
per atendre la diversitat de necessitats dels
alumnes.

3. Actualitzar-se en tècniques didàcti-
ques i coneixements sobre l’aplicació pràc-
tica dels principis de l’ensenyament cons-
tructivista.

4. Participar en els òrgans de coordina-
ció del centre per posar en pràctica i valo-
rar els objectius del pla estratègic.
Tasques o activitats:

1. Treball per racons, projectes i tallers
adreçat als alumnes del cicle inicial.

2. Organització de tallers d’expressió lin-
güística, artística i corporal intercicles.

3. Participació i implicació en les diferents
comissions de planificació, seguiment i ava-
luació de l’assoliment de les competències
bàsiques dels alumnes, segons els objec-
tius previstos en el pla estratègic del cen-
tre.

4. Participació en el curs sobre construc-
tivisme en l’àrea de llengua i utilització del
seu enfocament per tal que el procés de lec-
toescriptura esdevingui per als alumnes un
aprenentatge significatiu.

Municipi: Sant Feliu de Codines.

Centre: CEIP Jaume Balmes.
Pla estratègic: Les tecnologies de la infor-
mació i l’assoliment de les competències bà-
siques.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08026208 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

Iniciar els alumnes d’educació infantil en
l’ús de les noves tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació (TIC).
Funcions:

1. Treballar amb equip amb el coordina-
dor de primària per a la implantació de les
noves tecnologies a l’educació infantil.

2. Participar, donant suport tècnic als
mestres d’educació infantil, en l’ús i l’adap-
tació dels diferents currículums a les noves
tecnologies.
Tasques o activitats:

1. Divulgació de treballs relacionats amb
les TIC dels alumnes d’educació infantil
(publicacions, pàgines web, espais de l’es-
cola).

2. Coordinació dels mestres d’educació
infantil per donar coherència al treball de les
TIC en les diferents àrees.

3. Realització de tallers amb els alumnes
del centre i, en especial del segon cicle
d’educació infantil, que impliquin la utilitza-
ció de mitjans tècnics i informàtics.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Centre: CEIP Tanit.
Pla estratègic: Comunitats d’aprenentatge.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària, música.
Codi del lloc de treball: 08059767 PMY.
Objectius:

1. Millorar el procés d’ensenyament-
aprenentatge del centre i treballar per asse-
gurar que l’alumnat d’educació primària
assoleixi les competències bàsiques.

2. Incrementar el nivell de participació de
les famílies en les activitats del centre i de
l’entorn, mitjançant propostes musicals.
Funcions:

1. Coordinar el treball de l’àrea de músi-
ca amb les altres àrees curriculars, per tal
d’establir vincles amb els trets identificatius
artístics i culturals que formen part de les
competències bàsiques de l’àmbit social.

2. Fomentar l’ús de les tècniques d’infor-
mació i comunicació (TIC) en diferents àre-
es curriculars, especialment en l’àrea de
música.

3. Incloure en la planificació de l’àrea de
música, les músiques i les danses pròpies
de les diferents cultures que conviuen al
centre.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de models d’activitats di-
dàctiques que relacionin les diferents àre-
es dels diferents cicles, amb l’àrea de
música, en el marc de les competències
bàsiques de l’àmbit social.

2. Elaboració d’unitats de programació i
d’activitats didàctiques que incloguin l’ús de
les TIC, que serveixin de model per a l’ela-
boració d’unitats de programació i d’activi-
tats d’altres àrees curriculars.

3. Selecció del repertori musical que
acompanya els alumnes en l’horari interlec-
tiu.

4. Planificar les activitats de música,
amb músiques i danses pròpies de les di-
ferents cultures que conviuen al centre, per
tal de facilitar la participació de les famílies
en l’educació a l’escola.

Municipi: Santa Maria de Palautordera.

Centre: CEIP La Tordera.
Pla estratègic: Per a la creació d’un centre
mancomunat, integrador i de qualitat.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08058945 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Fomentar l’eix transversal de l’educa-
ció ambiental en la concreció curricular del
segon cicle de l’educació infantil i cicle ini-
cial de l’educació primària per a facilitar l’ad-
quisició de competències bàsiques en rela-
ció a l’entorn del medi ambient.

2. Elaborar criteris de sostenibilitat pel
que fa a l’escola i articular la participació de
la comunitat educativa en l’educació ambi-
ental, especialment en el segon cicle d’edu-
cació infantil i primer cicle d’educació pri-
mària.
Funcions:

1. Coordinar la comissió de seguiment de
l’àmbit del medi ambient del pla estratègic.

2. Redactar el programa Escola Verda de
la Tordera i els criteris d’escola sostenible.

3. Supervisar la programació dels dife-
rents cicles en l’eix transversal d’educació
ambiental.
Tasques o activitats:

1. Planificació de les activitats a realitzar
amb les famílies, entitats i altres institucions
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en relació a l’eix transversal de l’educació
ambiental.

2. Coordinació de les activitats de des-
coberta de l’entorn (parcs naturals, indús-
tria, plantes de tractament de residus, etc.) i
del centre (hort, jardí, reciclatge de materi-
als, etc.), especialment en el segon cicle
d’educació infantil i el cicle inicial d’educa-
ció primària.

3. Incorporació en el centre del Progra-
ma escola verda.

4. Aportació d’elements al cicle d’educa-
ció infantil per a la inclusió de l’educació am-
biental en el projecte curricular

5. Elaboració de materials relacionats
amb l’eix transversal de l’educació ambien-
tal, corresponents al segon cicle d’educa-
ció infantil i assessorament en l’elaboració
dels materials corresponents al cicle inicial
d’educació primària.

Lloc de treball: educació infantil
Codi del lloc de treball: 08058945 597 INZ.
Objectius:

1. Coordinar la incorporació de les tecno-
logies de la informació i la comunicació
(TIC) com a eix del projecte educatiu, i ela-
borar la seva aplicació en el cicle d’educació
infantil.

2. Fomentar la participació, implicació i
lligams de la comunitat educativa al segon
cicle d’educació infantil i primer cicle d’edu-
cació primària.
Funcions:

1. Coordinar la comissió de seguiment de
l’àmbit de les TIC i de la mediateca del pla
estratègic i la programació curricular de les
TIC en els diversos cicles.

2. Incorporar les TIC en els currículums
de les diferents àrees curriculars del segon
cicle de l’educació infantil.

3. Coordinar l’elaboració d’un programa
d’ús de la mediateca, tot facilitant la recer-
ca d’informació de consultes i l’autoforma-
ció de la comunitat educativa.

4. Treballar amb els diversos cicles en
l’elaboració de propostes per a la consoli-
dació de les competències bàsiques en lec-
tura comprensiva i resolució de problemes
mitjançant les TIC i iniciar aquest procés
amb els alumnes de segon cicle d’educa-
ció infantil.
Tasques o activitats:

1. Creació i dinamització de l’espai me-
diateca i dinamització de la xarxa informà-
tica amb el treball d’intercanvi d’experiènci-
es amb altres aules i centres, especialment
en allò que es refereix a l’educació infantil.

2. Introducció de l’ús de les TIC en les
programacions del segon cicle d’educació
infantil i assessorament en la introducció
d’aquestes en el cicle inicial de l’educació
primària.

3. Coordinació de la divulgació de les pro-
duccions dels alumnes a través de la medi-
ateca i de la web, com a espais d’exposició
i retorn de treballs realitzats en el centre
educatiu, i organització de les que correspo-
nen als alumnes d’educació infantil.

4. Col·laboració en la creació i dinamit-
zació de la pàgina web i dels correus per a
l’alumnat (i les seves famílies) i l’equip do-
cent.

5. Definició d’estratègies per a la conso-
lidació de les competències bàsiques mit-

jançant les TIC en lectura comprensiva i
resolució de problemes amb els alumnes de
segon cicle d’educació infantil.

Municipi: Subirats.

Centre: CEIP El Moncau-ZER Subirats.
Pla estratègic: Projecte Pangea.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08029155 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar l’adquisició de les competèn-
cies relacionades amb la comprensió i l’ex-
pressió oral i escrita de la llengua tot poten-
ciant el plaer de la lectura a l’educació
primària mitjançant un sistema de treball
cooperatiu intercicles.

2. Sistematitzar el treball de l’alumnat
d’educació primària en l’àrea de matemàti-
ques mitjançant els grups cooperatius dels
intercicles de l’escola rural.
Funcions:

1. Planificar i elaborar les diferents estra-
tègies pedagògiques de l’explicació i inven-
ció de contes i dels grups cooperatius per
treballar les àrees de llengua i de matemà-
tiques amb l’alumnat d’educació primària de
la zona escolar rural (ZER).

2. Coordinar i planificar el treball de llen-
gua catalana (contes i lectura) i matemàti-
ques (raonament lògic i càlcul mental) amb
els/les mestres d’educació primària de les
tres escoles de la ZER Subirats en el marc
dels objectius del Pla estratègic.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de material didàctic relaci-
onat amb el treball de grups cooperatius i
els padrins de lectura, que són alumnes de
cicle superior que expliquen contes i orien-
ten les lectures dels nens i nenes de parvu-
lari i de primer curs d’educació primària.

2. Unificació dels criteris metodològics
relacionats amb el treball cooperatiu a les
àrees de llengua catalana i matemàtiques
de les tres escoles.

3. Elaboració de material didàctic que
permeti als alumnes d’educació primària de
la ZER fer ús de la biblioteca i del bibliobús.

Municipi: Tona.

Centre: CEIP L’Era de Dalt.
Pla estratègic: Per una escola més efectiva
per a tot l’alumnat.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08030421 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat cor-
responent, s’emmarquen dins dels objectius
i de les actuacions establertes en el pla
estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques de l’alumnat en les noves tec-
nologies de la informació i la comunicació.

2. Establir la integració curricular de les

tecnologies de la informació i la comunica-
ció en el projecte curricular del centre.
Funcions:

1. Coordinar les programacions de les
activitats que utilitzen les tecnologies de la
informació i la comunicació en les diferents
àrees.

2. Promoure i optimitzar l’ús del progra-
mari més adequat per l’aplicació de les tec-
nologies de la informació i la comunicació a
les diferents àrees.

3. Assessorar al professorat del centre en
l’ús educatiu de programes i equipaments
informàtics

4. Vetllar pel manteniment de les instal·-
lacions i els equipaments informàtics del
centre.
Tasques o activitats:

1. Disseny d’unitats de programació de
contingut informàtic amb els equips de ci-
cles, diversificant el tractament de les dis-
tintes àrees, en coordinació amb les uni-
tats de programació portades a terme a les
aules ordinàries.

2. Revisió de nous programes i proposta
d’adquisició de nous programaris actualit-
zats.

3. Coordinació de totes les activitats que
es realitzin a l’aula d’informàtica del centre i
assessorament al professorat per al seu ús.

4. Participació i assistència a diferents
activitats informàtiques, inclòs el SATI, per
millorar els coneixements informàtics i la
seva aplicació a la pràctica docent.

5. Manteniment de l’aula i els equipa-
ments informàtics i telemàtics.

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08030421 597 PRZ.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques dels alumnes de cicle mitjà i
superior que presenten més dif icultats
d’aprenentatge.

2. Incorporar el treball cooperatiu com a
metodologia didàctica amb els alumnes de
cicle mitjà i superior.
Funcions:

1. Col·laborar amb l’especialista d’edu-
cació especial en la programació de les
activitats dels alumnes amb dif icultats
d’aprenentatge.

2. Programar, en coordinació amb els
mestres i tutors, el treball dels alumnes amb
més dificultats d’aprenentatge, portar-lo a
la pràctica i fer-ne el seguiment i la valora-
ció .

3. Participar en la planificació i avaluació
de les activitats referides a l’adquisició de
les competències bàsiques dels alumnes de
cicle mitjà i superior, que presenten dificul-
tats d’aprenentatge.

4. Participar en la planificació i posada
en pràctica del treball cooperatiu amb els
grups d’alumnes de cicle mitjà i superior.
Tasques o activitats:

1. Seguiment amb els mestres dels cicles
mitjà i superior, els tutors i l’especialista
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d’educació especial, de la intervenció amb
els alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

2. Adaptació en col·laboració amb l’es-
pecialista d’educació especial i els mestres
dels cicles, dels materials i les activitats dels
alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

3. Programació i avaluació de l’assoli-
ment de les competències bàsiques dels
alumnes de cicle mitjà i superior que pre-
senten dificultats d’aprenentatge.

4. Elaboració, conjuntament amb els
mestres dels cicles mitjà i superior, d’activi-
tats per posar en pràctica el treball coope-
ratiu amb els diferents grups d’alumnes.

5. Coordinació i avaluació amb l’equip di-
rectiu i els equips docents de cicle mitjà i
superior de primària de la posada en pràc-
tica del treball cooperatiu a les aules.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Begues.

Centre: CEIP Sant Cristòfor.
Pla estratègic: Llengües i tecnologies de la
informació i de la comunicació a l’escola.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08014589 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar l’aprofitament dels recursos de
les tecnologies de la informació i de la co-
municació afavorint la seva utilització com
a estratègia a l’àrea de llengua.

2. Aportar nous programes que facilitin
l’elaboració de les competències bàsiques
amb tecnologies de la informació i de la
comunicació.
Funcions:

1. Establir els criteris per a la utilització i
l’optimització dels recursos informàtics i per
a l’adquisició de nous equipaments.

2. Coordinar la programació de l’àrea de
llengua per a l’assoliment de les competèn-
cies bàsiques amb tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació.

3. Proposar actuacions per a l’elabora-
ció de materials en suport informàtic.
Tasques o activitats:

1. Manteniment i actualització periòdica
del programari i maquinari de l’escola.

2. Elaboració i adequació de materials
curriculars relatius a l’adquisició de les com-
petències bàsiques en l’àrea de llengua.

3. Disseny i actualització de la web del
centre promovent la participació dels alum-
nes mitjançant la publicació de treballs fets
per ells mateixos.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Centre: CEIP Sant Miquel.
Pla estratègic: Millora de la qualitat global.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08042299 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant

l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar les estratègies d’atenció a la
diversitat per potenciar les competències
bàsiques en les etapes d’educació infantil i
primària.

2. Impulsar l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació com a eina i
recurs de les diferents àrees curriculars i de
participació de les famílies en la vida escolar.
Funcions:

1. Coordinar la planificació del treball
d’expressió oral i escrita amb els equips
docents d’infantil i primària.

2. Establir criteris metodològics, en l’ús i
aplicació de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació, conjuntament amb
l’equip docent per treballar a l’àrea de llen-
gües.

3. Desenvolupar activitats i programes
vinculats a l’impuls de la mediateca per tal
de fomentar l’hàbit lector en l’alumnat.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de materials curriculars de
llengües per aplicar a la programació trans-
versal d’aquesta àrea.

2. Impuls de l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació com a eina de
suport de les estratègies i processos d’en-
senyament-aprenentatge per a l’assoliment
de les competències bàsiques a l’àrea de
llengua.

3. Gestió i coordinació de la mediateca
del centre amb la participació de tots els
sectors de la comunitat educativa.

Municipi: Esparreguera.

Centre: CEIP Montserrat.
Pla estratègic: Millora de les competències
bàsiques: aplicabilitat del coneixements ma-
temàtics per part de l’alumnat.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08043346 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Potenciar l’adquisició de les compe-
tències bàsiques dels alumnes a partir de la
millora, en l’àrea de matemàtiques, de la
metodologia didàctica i de l’aplicació dels
coneixements.

2. Promoure i aplicar les tecnologies de
la informació i la comunicació en l’ensenya-
ment-aprenentatge de les matemàtiques.

3. Revisar aquells aspectes del projecte
curricular del centre de l’àrea de matemàti-
ques a l’educació primària que s’han acor-
dat modificar a partir del treball desenvolu-
pat en l’equip de mestres.
Funcions:

1. Dissenyar i coordinar propostes me-
todològiques que millorin l’assoliment de les
competències bàsiques dels alumnes en
l’àmbit de les matemàtiques.

2. Coordinar la incorporació de l’ús i
l’aplicació de les tecnologies de la informa-

ció i la comunicació en l’àrea de matemàti-
ques.

3. Participar i organitzar la revisió d’a-
quells aspectes del projecte curricular del
centre de l’àrea de matemàtiques d’acord
amb el pla estratègic.
Tasques o activitats:

1. Reunions periòdiques de seguiment de
l’aplicació del pla estratègic pel que fa a la
revisió del projecte curricular del centre.

2. Preparació de propostes sobre l’apro-
fitament de les tecnologies de la informació
i la comunicació, i el seu ús i aplicació a
classe com a recurs per facilitar l’ensenya-
ment-aprenentatge de les matemàtiques.

3. Disseny i planificació de tallers de ma-
temàtiques per a grups de primària

Centre: CEIP Taquígraf Garriga.
Pla estratègic: Atenció a la diversitat.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària, anglès.
Codi del lloc de treball: 08016938 597 PAY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar les estratègies d’atenció a la
diversitat en les vessants: d’integració
d’alumnes, a la vegada que potenciar l’ad-
quisició d’habilitats i recursos d’autonomia
personal, competències socials i estratègi-
es d’autoaprenentatge diversificades.

2. Aplicar les estratègies del Programa de
competència social per a l’aprenentatge de
la resolució dels conflictes.
Funcions:

1. Participar en el disseny de protocols
de seguiment per avaluar el procés d’apre-
nentatge a l’àrea de llengües estrangeres
dels alumnes amb necessitats educatives
específiques.

2. Col·laborar amb els tutors en la recer-
ca d’estratègies de resolució de conflictes.

3. Planificar estratègies i actuacions en
el llenguatge oral i escrit amb l’ús de les
noves tecnologies de la informació i la co-
municació per tal de facilitar els processos
d’ensenyament-aprenentatge als alumnes
amb necessitats educatives específiques.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de materials curriculars i de
propostes de treball per l’àrea de llengües
estrangeres adreçades als alumnes amb ne-
cessitats educatives específiques.

2. Participació en l’aplicació del progra-
ma de competència social que es porta a
terme al centre, per a l’aprenentatge de la
resolució de conflictes mitjançant el diàleg
i el raonament.

3. Foment de l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació com a recurs
facilitador de l’ensenyament-aprenentatge
de l’anglès als alumnes amb necessitats
educatives específiques.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Centre: CEIP Joan Maragall.
Pla estratègic: Millora de la qualitat del cen-
tre en l’educació intercultural.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.



Full de disposicions i actes administratius

74

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08033535 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Planificar i organitzar la resposta edu-
cativa d’acord amb les capacitats d’apre-
nentatge de l’alumnat nouvingut per tal
d’adquirir les competències bàsiques de
l’etapa.

2. Promoure l’acció tutorial en el marc de
l’educació intercultural que afavoreixi la in-
tegració de l’alumnat nouvingut i crear un
clima de coneixement i confiança mútua
vetllant per la cohesió social.
Funcions:

1. Participar en la elaboració del PIC (pro-
jecte intercultural del centre) aportant els
seus coneixements al respecte.

2. Col·laborar en les mesures d’adaptació
del currículum per tal d’afavorir l’adquisició de
les capacitats bàsiques dels alumnes d’altres
cultures.

3. Promoure aquelles tasques que afavo-
reixin el coneixement de la realitat intercul-
tural a les famílies i alumnes.

4. Col·laborar en l’organització i planifi-
cació d’activitats de reforç i selecció de
material, per aconseguir una integració de
l’alumne nouvingut el més aviat possible.
Tasques o activitats:

1. Col·laboració amb les comissions en-
carregades de l’elaboració del projecte in-
tercultural de centre i del pla d’acollida.

2. Elaboració i adequació de materials,
orientacions i pautes metodològiques adre-
çades a l’alumnat nouvingut per tal d’afa-
vorir l’assoliment de les competències bà-
siques.

3. Elaboració i aplicació d’un programa
d’activitat tutorial amb els pares i mares i
alumnes per motivar l’acceptació de la re-
alitat intercultural.

4. Planificació i seguiment d’activitats de
reforç en petits grups per aconseguir les ca-
pacitats bàsiques.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Barberà del Vallès.

Centre: CEIP Can Serra.
Pla estratègic: Educació per a la comunica-
ció.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària, educació
física.
Codi del lloc de treball: 08033602 597 PEY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Treballar la comunicació i l’expressió apro-
fitant els recursos que ofereix el llenguatge
corporal.

Funcions:
1. Coordinar les programacions relacio-

nades amb l’expressió corporal, tot afavo-
rint-ne els aspectes creatiu i relacional, es-
pecialment per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.

2. Col·laborar amb els tutors, l’especia-
lista de música i l’especialista d’educació
especial per a un treball conjunt adreçat
especialment a facilitar l’adquisició de les
competències bàsiques per part de l’alum-
nat que presenta majors dificultats.
Tasques o activitats:

1. Elaboració d’activitats relacionades
amb l’expressió corporal encaminades a
facilitar l’adquisició de les competències
bàsiques a l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials.

2. Trobades periòdiques amb tots els tu-
tors, l’especialista de música i l’especialista
d’educació especial per al treball interdisci-
plinar, especialment enfocat per a l’alumnat
que presenta majors dificultats.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.

Centre: CEE Jeroni de Moragas.
Pla estratègic: Atenció òptima a l’alumnat
amb necessitats educatives especials més
greus.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació especial.
Codi del lloc de treball: 08035623 597 EEY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Posar en pràctica i avaluar el funciona-
ment d’un model d’actuació específic per
atendre l’alumnat amb trastorns de conduc-
ta, dins del marc de l’escola d’educació
especial, amb la finalitat d’afavorir la seva
reincorporació al marc educatiu ordinari.
Funcions:

1. Organitzar l’espai tutorial, individual o
de grup, per treballar els aspectes de con-
trol personal i seguiment de l’ajut.

2. Coordinar-se amb els diversos profes-
sionals que atenen l’alumnat.

3. Estructurar l’espai de trobada per re-
alitzar el treball amb les famílies.
Tasques o activitats:

1. Tutorització d’alumnat amb trastorns
greus de conducta per tal de dur a terme el
seu seguiment personalitzat.

2. Adequació del currículum en funció de
les necessitats i trastorns de conducta de
cada alumne/a.

3. Organització del treball amb el perso-
nal terapèutic i docent que atén l’alumnat.

4. Disseny de les pautes d’actuació en
els àmbits escolar i familiar per a l’alumnat
que presenta trastorns molt greus en el seu
comportament.

Centre: CEIP Les Fontetes.
Pla estratègic: L’escola més a prop.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08028758 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de

treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Fer de la lectura una eina bàsica per a
l’assoliment de les competències bàsiques.

2. Facilitar la integració de l’alumnat pro-
cedent d’altres cultures i idiomes.
Funcions:

1. Planificar el treball de la lectoescriptu-
ra conjuntament amb els tutors dels diver-
sos nivells de l’educació primària.

2. Revisar i actualitzar el pla d’acollida del
centre, especialment en tot allò que fa refe-
rència a l’aprenentatge de la llengua cata-
lana.
Tasques o activitats:

1. Disseny, d’acord amb els mestres im-
plicats, de la programació de les activitats
de lectoescriptura.

2. Reforç de la lectoescriptura en els des-
doblaments, especialment per a l’alumnat
que presenta més dificultats.

3. Accions adreçades a l’aprenentatge de
la llengua catalana per part de l’alumnat
nouvingut per tal d’incorporar-les al pla
d’acollida de l’escola.

Municipi: Rubí.

Centre: CEIP Montessori.
Pla estratègic: L’escola formadora de per-
sones.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08038171 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques especialment en les àrees ins-
trumentals, iniciant la coordinació des de
l’educació infantil fins al cicle superior de
primària.

2. Afavorir la formació integral de l’alum-
nat a partir del desenvolupament de les ac-
tuacions incloses al pla d’acció tutorial, pla
d’acollida, projecte de competència social i
projecte de millora de la relació família-es-
cola.
Funcions:

1. Participar en les comissions de treball
dels projectes del centre per extreure’n les
estratègies que permetin treballar l’adquisi-
ció de les competències bàsiques a l’edu-
cació infantil.

2. Desenvolupar estratègies per optimit-
zar el traspàs dels alumnes de l’educació
infantil a l’educació primària.
Tasques o activitats:

1. Treball curricular per al disseny d’ac-
tivitats intercicles que garanteixin l’adquisi-
ció de les competències bàsiques en les
àrees instrumentals.

2. Elaboració de propostes per al segui-
ment en cada un dels projectes del pas de
l’alumnat d’educació infantil a primària.

3. Dinamització de les sessions de tre-
ball de les diverses comissions per a l’ela-
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boració dels documents definitius en cada
un dels projectes del centre orientats a l’edu-
cació infantil.

Centre: Pau Casals.
Pla estratègic: Eduquem en la diversitat.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 08032351 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar les estratègies d’atenció a la
diversitat en l’educació infantil per tal de ga-
rantir que l’alumnat assoleixi les competèn-
cies bàsiques i una bona competència so-
cial.

2. Augmentar el nivell de participació de
les famílies en les tasques educadores i la
seva implicació amb l’entorn escolar i soci-
al.
Funcions:

1. Coordinar, conjuntament amb l’espe-
cialista d’educació especial, la planificació
d’activitats d’atenció, en grups reduïts, a
l’alumnat d’educació infantil amb necessi-
tats educatives especials.

2. Planificar l’acolliment i el seguiment a
l’escola tant de l’alumnat nouvingut com de
les seves famílies.
Tasques o activitats:

1. Participació a la comissió pedagògi-
ca.

2. Planificació, amb els professionals dels
serveis educatius, del seguiment de l’alum-
nat d’educació infantil amb necessitats
educatives especials.

3. Elaboració de materials adaptats per
a l’alumnat d’educació infantil amb neces-
sitats educatives especials.

4. Participació en les entrevistes amb les
famílies de l’alumnat nouvingut al centre.

Centre: CEIP Ramon Llull.
Pla estratègic: Estratègies participatives i
formatives a l’entorn de la biblioteca esco-
lar.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08034382 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Millorar l’adquisició de les competències
bàsiques relacionades amb l’àmbit lingüís-
tic a través de la motivació de la lectura.
Funcions:

1. Optimitzar i coordinar la utilització de
la biblioteca per part dels diferents cicles de
l’educació primària.

2. Coordinar la planificació d’activitats in-
terdisciplinàries relacionades amb l’àrea de
llengua: l’hora del conte, racons de llengua.
Tasques o activitats:

1. Organització i manteniment de l’espai
i del material de la biblioteca.

2. Treball conjunt amb els tutors de la
programació de l’àrea de llengua.

3. Intervenció directa en grups reduïts del
cicle inicial de reforç en l’aprenentatge de
la lectoescriptura.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.

Centre: CEIP Collserola.
Pla estratègic: Gestió d’organització esco-
lar en un procés de creixement de centre i
d’acollida d’alumnat d’incorporació tarda-
na.
Pla autoritzat per al període2003-2007.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08041234 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic.
Objectius:

1. Millorar l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques i la formació integral dels
alumnes d’incorporació tardana a partir de
les accions proposades en el pla anual, en
el pla d’acolliment i en el projecte del trac-
tament de la diversitat.

2. Dissenyar i dinamitzar els projectes del
centre assegurant les actuacions dels ser-
veis externs i de l’AMPA.

3. Optimitzar i dissenyar estratègies i ac-
tuacions per aconseguir una verticalització
d’objectius entre educació infantil i educació
primària.
Funcions:

1. Participar en l’acollida i avaluació de
l’alumnat nouvingut al centre i en la planifi-
cació dels recursos per donar respostes
integrals a les seves necessitats.

2. Coordinar els diferents projectes i
plans d’actuació del centre per aconseguir
una integració de l’alumnat d’incorporació
tardana i garantir els diferents canals de
comunicació i de mitjans necessaris per
portar-lo a terme.

3. Treballar per garantir la col·laboració
de tots els membres de la comunitat edu-
cativa en el projecte de treball conjunt entre
l’AMPA, l’escola i altres organismes externs.

4. Seguiment i elaboració de propostes
de funcionament per concretar les estratè-
gies específiques que permetin l’adquisició
de les competències bàsiques al final de
cada cicle educatiu, per part dels alumnes
d’incorporació tardana.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de propostes pedagògi-
ques perquè els alumnes d’incorporació
tardana assoleixin les competències bàsi-
ques.

2. Consolidació i creació de formes d’or-
ganització per tal d’assegurar el treball cur-
ricular sobre l’adquisició de la llengua i fo-
mentar el seu ús en l’àmbit familiar.

3. Coordinació de la Comissió d’atenció
a la diversitat en què participen i col·laboren
les entitats externes al centre. Treball con-
junt amb els serveis educatius de suport a
l’escola.

4. Participació en els projectes de cen-
tre per garantir la temporització progressiva
d’aquests en la dinàmica de treball entre els
cicles d’Educació Infantil i Primària.

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 08041234 597 PRZ.

A continuació es formulen els objectius, les
funcions i les tasques d’aquest lloc de tre-
ball singular en els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat cor-
responent, s’emmarquen dins dels objectius
i de les actuacions establertes en el pla es-
tratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques especialment en les àrees ins-
trumentals dels alumnes d’incorporació tar-
dana i donar resposta als nous reptes
pedagògics i de competència social que es
creen a educació infantil i primària al cen-
tre.

2. Aplicar i desenvolupar les actuacions
decidides pels professionals que intervenen
en el projecte educatiu dels nens i nenes
amb dificultats d’aprenentatge i afavorir la
formació integral d’aquest alumnat.
Funcions:

1. Participar en les comissions de treball
dels projectes a aplicar per aconseguir les
estratègies més adients que permetin tre-
ballar l’adquisició de les competències bà-
siques de tot l’alumnat de l’educació infan-
til.

2. Portar a terme la progressió del treball
del pla d’acolliment a l’educació infantil a
través de reunions puntuals per garantir el
traspàs a l’educació primària.

3. Desenvolupar el pla d’actuació dels re-
cursos humans, materials i espacials del
cicle d’educació infantil per portar a terme
el pla d’acolliment en tota la seva dimensió.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de propostes per al segui-
ment en les comissions de cada un dels
projectes per millorar l’atenció integral de
l’alumnat i també de les seves famílies.

2. Treball curricular per al disseny d’ac-
tivitats per aconseguir un ple acolliment en
el cicle d’educació infantil que garanteixin
la progressió d’aquestes activitats i l’adqui-
sició de les competències bàsiques.

3. Dinamització de les sessions de tre-
ball de la Comissió d’atenció a la diversitat.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: Banyoles.

Centre: CEIP Mare del Déu del Remei.
Pla estratègic: Adaptació dels alumnes d’in-
corporació tardana.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 17000329 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Aconseguir que els alumnes tinguin un
coneixement de la llengua catalana que els
serveixi de vehicle de comunicació i apre-
nentatge.

2. Facilitar l’adaptació dels alumnes d’in-
corporació tardana a la seva nova realitat
escolar.

3. Reforçar els coneixements bàsics que
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es treballen a classe en col·laboració amb
els tutors.
Funcions:

1. Participar en el procés d’adaptació
dels alumnes d’incorporació tardana.

2. Col·laborar amb els tutors en la rela-
ció escola-família.

3. Col·laborar en l’elaboració i recopila-
ció de materials i recursos diversos.

4. Treballar l’expressió oral en la llengua
catalana amb els alumnes d’incorporació
tardana i els castellanoparlants.
Tasques o activitats:

1. Reforç per a l’adaptació, treball d’hà-
bits, comunicació i socialització dels alum-
nes de P3.

2. Treball d’expressió oral a parvulari.
3. Atenció a alumnes d’incorporació tar-

dana.
4. Reforç de llengua catalana per als

alumnes castellà-parlants.
5. Col·laboracions diverses amb els tu-

tors.

Municipi: Girona.

Centre: CEIP Taialà.
Pla estratègic: Millora del rendiment de
l’alumnat i de la participació dels pares.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 17003422 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Adaptar el projecte curricular de llen-
gua del centre als objectius plantejats en el
Pla estratègic, referits a les àrees de llengües.

2. Adaptar el projecte curricular de ma-
temàtiques del centre als objectius plan-
tejats en el pla estratègic, referits a l’àrea
de matemàtiques.

3. Adaptar l’organització del centre per
a una major adquisició de les competènci-
es bàsiques.
Funcions:

1. Coordinar la revisió del projecte curri-
cular de llengua a l’etapa d’educació infan-
til per a la seva adaptació al pla estratègic.

2. Coordinar la revisió del projecte curri-
cular de matemàtiques a l’etapa d’educa-
ció infantil per a la seva adaptació al pla
estratègic.

3. Estructurar el suport a la docència a
l’etapa d’educació infantil i al cicle inicial de
l’etapa d’educació primària.
Tasques o activitats:

1. Lectura crítica del projecte curricular
de llengua, etapa educació infantil, i elabo-
ració de propostes de rectificació per a una
major adaptació a les competències bàsi-
ques.

2. Lectura crítica del projecte curricular
de matemàtiques, etapa educació infantil, i
elaboració de propostes de rectificació per
a una major adaptació a les competències
bàsiques.

3. Suport en grups reduïts o dins l’aula,
als grups d’educació infantil i cicle inicial,
especialment a les àrees de matemàtiques
i llengües.

4. Suport de logopèdia i de pedagogia
terapèutica als alumnes d’educació infantil
i cicle inicial que presentin aquestes neces-
sitats.

5. Dinamització del debat del producte de
les tasques 1 i 2, en el si de l’equip docent
d’educació infantil. El seu trasllat a l’equip
directiu.

Municipi: Lloret de Mar.

Centre: CEIP Pompeu Fabra.
Pla estratègic: Ús de les noves tecnologies.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària, anglès.
Codi del lloc de treball: 17004955 597 PAY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i tasques d’aquest lloc de tre-
ball singular, les quals, en tot cas, comple-
mentant l’activitat docent, han d’estar em-
marcades dins dels objectius i  de les
actuacions establertes en el pla estratègic
del centre.
Objectius:

1. Millorar la qualitat de la docència in-
cloent les tecnologies de la informació i la
comunicació a les activitats d’ensenyament-
aprenentatge.

2. Incloure les tecnologies de la informa-
ció dins les activitats d’ensenyament-apre-
nentatge de cadascuna de les àrees.

3. Fer una bona seqüenciació d’activitats
per a cadascuna de les àrees i dels nivells
educatius.
Funcions:

1. Recollir informació d’experiències cur-
riculars d’altres centres que inclouen les tec-
nologies de la informació i la comunicació a
l’àrea de llengua anglesa.

2. Programar específicament l’àrea de
llengua anglesa amb suport informàtic.

3. Mantenir en condicions d’ús el progra-
mari i maquinari educatius del centre.

4. Coordinar la gestió dels recursos in-
formàtics a nivell d’escola.
Tasques o activitats:

1. Recollida d’informació de programes i
activitats per introduir la informàtica a les
classes de llengua anglesa.

2. Planificació d’activitats informàtiques
per treballar la llengua anglesa.

3. Actualització del programari informà-
tic per a la seva implantació a les aules.

4. Promoció de l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació a l’àrea de
llengua anglesa així com a la resta d’àrees
curriculars.

5. Suport al professorat del centre per a
l’ensinistrament en l’ús del nou programari
i de possible nou maquinari.

6. Coordinació amb la resta del professo-
rat del centre que assumeix responsabilitats
en relació a les competències bàsiques de
l’alumnat en tecnologies de la informació i la
comunicació.

Municipi: Olot.

Centre: CEIP Sant Roc.
Pla estratègic: Competències bàsiques en
llengües.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 17002429 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant

l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Reforçar l’assoliment de les competèn-
cies bàsiques en l’aspecte de la compren-
sió de la lectura i l’escriptura aplicant dife-
rents estratègies organitzatives.

2. Millorar les estratègies organitzatives
d’aula per tal d’incidir millor en la relació
entre alumnes i la resolució de conflictes.
Funcions:

1. Coordinar l’aplicació de les activitats
de lectura i escriptura programades als
grups de treball (taller, biblioteca, racons,
projectes i lectures guiades).

2. Elaborar, junt amb el tutor o tutora, el
material necessari per aplicar les diferents ac-
tivitats.

3. Coordinar, junt amb els tutors i tuto-
res, els grups de treball heterogenis de cada
aula.

4. Dinamitzar la biblioteca d’escola i
d’aula.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de material específic de lec-
toescriptura amb diferents suports.

2. Col·laboració en la tasca dels mestres
d’educació infantil.

3. Selecció i ús de material curricular in-
formàtic per l’ensenyament de la llengua ca-
talana a l’educació infantil.

4. Planificació juntament amb les altres
mestres de les activitats d’ensenyament-
aprenentatge de la lectura i l’escriptura a
l’educació infantil.

5. Assessorament per a la distribució de
l’alumnat d’educació infantil en grups de tre-
ball.

6. Dinamització del taller d’escriptura.
7. Coordinació de les activitats de bibli-

oteca escolar a l’educació infantil.
8. Col·laboració en l’ambientació de la bi-

blioteca.

Municipi: Roses.

Centre: CEIP Jaume Vicens Vives.
Pla estratègic: Incorporació de les noves
tecnologies de la informació en el currícu-
lum.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 17004451 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius, les
funcions i tasques bàsiques d’aquest lloc de
treball singular, les quals, en tot cas, comple-
mentant l’activitat docent, han d’estar emmar-
cades dins dels objectius i de les actuacions
establertes en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Implantar la utilització de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació a
les diferents àrees començant per les ins-
trumentals, optimant la utilització de l’aula
d’informàtica.

2. Augmentar i fluïdificar la comunicativi-
tat interna de l’escola i entre l’escola i el seu
entorn social.

3. Crear i utilitzar recursos a l’aula d’edu-
cació especial utilitzant les tecnologies de
la informació i de la comunicació.
Funcions:

1. Assessorar i col·laborar amb el profes-
sorat, per cicles per a la creació de material
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a partir de les tecnologies de la informació
i de la comunicació (fitxes, jocs, etc.).

2. Ajut i suport en la creació del projecte
curricular del centre per a l’adquisició de les
competències bàsiques per part de l’alumnat.

3. Cooperar en la creació i manteniment
de la pàgina web de l’escola i de l’Associa-
ció de mares i pares d’alumnes essent mem-
bre fix de la comissió de pàgina web junta-
ment amb el coordinador d’informàtica.

4. Cooperar amb les mestres d’educació
especial i del Servei d’Ensenyament del
Català en la creació de materials per a l’aten-
ció a la diversitat (alumnes d’educació es-
pecial i incorporació tardana).
Tasques o activitats:

1. Creació d’activitats juntament amb el
coordinador d’informàtica i tutors per a
millorar la utilització de les tecnologies de la
informació i de la comunicació a l’educació
primària.

2. Realització del manteniment de la pà-
gina web de l’escola en les seccions orga-
nitzatives i pedagògiques (festes escolars i
sortides escolars).

3. Creació d’activitats que dinamitzin la
utilització de la pàgina web de l’escola per
part de l’alumnat (jocs, etc.).

4. Realització de materials de suport i
d’incorporació tardana per a poder treba-
llar amb els alumnes a l’aula informàtica.

5. Creació de material i ajut en la recerca
d’informació per a la creació de fitxes, jocs,
etc. per a treballar dins l’aula ordinària (no
aula d’informàtica) per a poder introduir la
metodologia cooperativa amb l’alumnat i
treball per projectes a nivell de tota la pri-
mària.

6. Elaboració de la proposta de proves
internes de l’escola, de 2n, 4t i 6è de pri-
mària per a l’adquisició de les competènci-
es bàsiques en tecnologies de la informació
i de la comunicació.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: la Seu d’Urgell.

Centre: Mossèn Albert Vives.
Pla estratègic: L’ús de les tecnologies de la
informació i de la comunicació en l’aprenen-
tatge de l’alumnat i la comunicació amb tota
la comunitat educativa.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 25004140 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Proposar millores en la informatització
dels models i estratègies d’organització i
dels documents i les eines de gestió del
centre, vetllar per la seva aplicació i actua-
litzar la seva funcionalitat.

2. Coordinar, orientar i revisar l’inseriment
de les tecnologies de la informació i de la
comunicació en el treball d’integració de les
àrees de llengües i dels àmbits de ciència i
pretecnologia.

3. Col·laborar en la realització de mate-
rials informàtics i audiovisuals de suport

escolar als reforços aplicats a alumnes amb
retards d’aprenentatge i de necessitats
educatives especials.

4. Millorar el grau d’adequació de les
instal·lacions relatives al maquinari relacio-
nat amb la informàtica i els mitjans audiovi-
suals, així com les seves condicions de
seguretat i accessibilitat.

5. Organitzar el treball de l’alumnat en en-
torns telemàtics i la projecció i comunicació
del centre en aquest àmbit.
Funcions:

1. Traslladar a format informàtic les eines
d’organització i gestió educativa existents,
incorporar-ne els procediments adients al
seu ús i fomentar-ne la seva coneixença
entre el professorat.

2. Informatitzar la gestió administrativa i
informativa del centre, i millorar les seves
prestacions d’acord amb les necessitats.

3. Guiar l’elaboració del catàleg de ma-
terials i d’entorns multimèdia a emprar per
cicles en la interrelació dels aprenentatges
lingüístics i tecnocientífics, facultar el seu
coneixement per part del professorat que
l’ha d’emprar i col·laborar a l’elaboració de
pautes d’aplicació a l’aula.

4. Ajudar el professorat d’educació es-
pecial i els coordinadors de cicle, en el marc
de l’atenció a currículums específics, a fer
servir els programaris i suports audiovisu-
als adients, així com a conèixer les adapta-
cions tècniques necessàries envers deter-
minats dèficits de l’alumnat.

5. Supervisar les condicions de l’aula
d’informàtica i espais d’audiovisuals, coor-
dinar la seva utilització i les mesures de
prevenció en el maneig i trasllat ocasional
d’aparells a l’aula ordinària.

6. Coordinar amb els tutors l’accessibili-
tat a les aules temàtiques de tecnologies de
la informació i de la comunicació i l’explo-
tació didàctica dels seus recursos.

7. Crear i mantenir la pàgina web del cen-
tre, així com treballar amb programes edi-
tors per a potenciar la seva vessant informa-
tiva i participativa envers l’entorn familiar i
social del centre.

8. Impulsar i pautar el domini instrumen-
tal bàsic de l’entorn telemàtic per part dels
alumnes.
Tasques o activitats:

1. Col·laboració en la confecció d’aplica-
cions i models informatitzats de documents
relatius a la gestió pedagògica.

2. Selecció de programes, i confecció de
petites aplicacions específiques, per a la
comptabilitat i administració, així com d’ei-
nes d’edició de circulars i altres documents
de centre.

3. Supervisió del funcionament dels suports
a la gestió i ensinistrament dels usuaris.

4. Ordenació i catalogació dels materials
didàctics en suport informàtic i audiovisual
susceptibles d’ésser utilitzats de manera in-
terdisciplinària entre llengües diverses.

5. Ordenació i catalogació dels materials
didàctics en suport informàtic i audiovisual
susceptibles d’ésser utilitzats com a suport
en el coneixement del medi natural i l’ex-
pressió visual i plàstica, i elaboració d’indi-
cacions pautades relatives al seu ús.

6. Col·laboració en l’aplicació de progra-
maris i eines específiques de l’educació
especial.

7. Comprovació periòdica de les condi-
cions de les instal·lacions d’ubicació dels or-
dinadors, magnetoscopis, projectors de
transparències i diapositives, televisors, etc.,
i de la correcta conservació i connectivitat
dels aparells.

8. Coordinació dels horaris relatius a l’ús
del aparells i valoració de les incidències
sorgides (mesures de reparació, full d’ava-
ries, etc.).

9. Responsabilització en el desplegament
i actualització de la pàgina web del centre
i dels seus serveis a la comunitat educativa.

10. Supervisió del treball de centre en ac-
tivitats telemàtiques dels alumnes.

Municipi: Lleida.

Centre: CEIP Ginesta.
Pla estratègic: Educació artística.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 25002143 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. A partir de l’educació visual i plàstica,
desenvolupar en els alumnes l’esperit crí-
tic, i potenciar hàbits d’ordre, constància i
socialització.

2. Potenciar el llenguatge artístic en l’ex-
pressió de vivències, sentiments i idees i ex-
perimentar formes d’expressió artística.

3. Posar a l’abast de tots els estaments
de la comunitat educativa l’oportunitat de
conèixer les diferents produccions per tal
d’afavorir una major implicació.
Funcions:

1. Dissenyar seqüències didàctiques a
partir de material audiovisual adient.

2. Organitzar la creació de produccions
pròpies amb el màxim nivell d’autonomia.

3. Coordinar, presentar i difondre les pro-
duccions audiovisuals treballades i els re-
sultats obtinguts pels alumnes.
Tasques o activitats:

1. Creació de debats amb alumnes per
tal de provocar una afluència d’idees, re-
conduir el col·loqui i recollir les diferents
aportacions.

2. Realització de produccions pròpies a
partir dels materials audiovisuals i dels ar-
tistes treballats: dibuix, pintura, escultura,
fotografia, imatge digital.

3. Muntatge d’exposicions al centre i par-
ticipació per part dels alumnes en exposici-
ons a la ciutat.

Centre: CEIP Joc de la Bola.
Pla estratègic: Estratègies de millora en l’ad-
quisició per l’alumnat de les habilitats lin-
güístiques.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 25006409 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
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Objectius:
Coordinació de les accions pautades al

pla estratègic, en especial de les activitats
que impliquen l’adquisició de les habilitats
lingüístiques a l’educació primària.
Funcions:

1. Participar en la planificació de les ti-
pologies textuals a treballar a l’educació
primària.

2. Promoure l’actualització i l’ús didàctic
de la biblioteca.

3. Participar en l’elaboració d’activitats
de projecció a l’exterior del centre.
Tasques o activitats:

1. Participació en l’elaboració del docu-
ment que estableixi la metodologia de les
tipologies textuals a treballar en l’expressió
i comprensió escrita.

2. Treball conjunt amb la comissió de bi-
blioteca per a la seva actualització i ús di-
dàctic.

3. Organització d’activitats de projecció
i divulgació a la comunitat educativa dels
aprenentatges expressius de l’alumnat.

Centre: CEIP Pràctiques II.
Pla estratègic: Com ensenyar estratègies
per desenvolupar el creixement personal i
social de l’alumnat.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària, educa-
ció física.
Codi del lloc de treball: 25008212 597 PEY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Incidir en l’educació personalitzada tot
experimentant amb el cos com a instrument
d’expressió i comunicació.

2. Afavorir i potenciar l’educació per la
salut personal i col·lectiva en el marc d’es-
cola promotora de salut.
Funcions:

1. Coordinar les programacions de l’àrea
d’educació física des de l’educació infantil
fins al final de l’educació primària, potenci-
ant els àmbits de l’expressió corporal, les
emocions i els sentiments.

2. Participar en la planificació d’activitats
interdisciplinàries.

3. Promoure activitats complementàries
dins l’àmbit de l’educació física per tal de
treballar els sentiments i el món emocional
de l’infant.

4. Coordinar el projecte d’escola promo-
tora de salut, que fomenta l’educació per a
la salut personal i col·lectiva.
Tasques o activitats:

1. Confecció de programacions de l’àrea
d’educació física relatives a allò esmentat a
la funció 1.

2. Realització amb altres professors de
tallers per a l’exercici de l’activitat física de
manera responsable i autònoma.

3. Coordinar amb l’equip d’educació in-
fantil per planificar el treball de les emoci-
ons i dels sentiments dins de l’expressió
corporal.

4. Revisió periòdica per tal de planificar
i actualitzar el desenvolupament del projec-
te de salut en el centre.

5. Assistència a les trobades de coordi-
nadors de la xarxa d’escoles promotores de
salut.

Centre: CEIP Sant Jordi.
Pla estratègic: Atenció a la diversitat en el
tractament de la Llengua catalana i l’angle-
sa.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació infantil
Codi del lloc de treball: 25006276 597 INY

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i tasques d’aquest lloc de tre-
ball singular, els quals, complementant l’ac-
tivitat docent pròpia de l’especialitat corres-
ponent, s’emmarquen dins dels objectius i
de les actuacions establertes en el pla es-
tratègic del centre.
Objectius:

1. Iniciar l’alumnat en l’aprenentatge de
la lectoescriptura des del punt de vista cons-
tructivista.

2. Potenciar el treball en petit grup per
tal d’atendre millor la diversitat.
Funcions:

1. Planificar i seqüenciar les activitats de
lectura de tot el cicle infantil.

2. Proposar activitats de reforç per aquell
alumnat que tingui dificultats.

3. Utilitzar i incentivar en tot el cicle l’ús
de la informàtica com a eina facilitadora
d’aprenentatges.
Tasques o activitats:

1. Treball conjunt amb tot l’equip d’edu-
cació infantil per tal de coordinar el treball
d’aquest cicle, especialment els diferents
llenguatges.

2. Coordinació de les activitats a realit-
zar amb alumnes amb dificultats.

3. Proposta d’activitats mitjançant eines
informàtiques adreçades a cadascun dels
nivells d’educació infantil.

Municipi: Tremp.

Centre: CEIP Valldeflors.
Pla estratègic: Potenciació de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació en
la pràctica educativa a fi de millorar l’asso-
liment de les competències bàsiques.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 25004772 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Fer possible que tothom tingui accés
a la informació des d’Internet.

2. Estendre a totes les aules els progra-
mes de l’aula d’ordinadors a través de la
xarxa.

3. Millorar l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques mitjançant l’aplicació de les
tecnologies de la informació des de les aules
i des de l’aula d’ordinadors.

4. Promoure el correu electrònic entre els
alumnes i entre els docents.
Funcions:

1. Elaborar un pla de treball anual que re-
culli de forma estructurada les diferents
actuacions pel que fa a l’aplicació de les

tecnologies de la informació i de la comu-
nicació en l’assoliment de les competènci-
es bàsiques.

2. Coordinar les activitats relacionades
amb les tecnologies de la informació i de la
comunicació.

3. Donar suport al professorat pel que fa
a l’ús de les tecnologies de la informació i
de la comunicació.
Tasques o activitats:

1. Intervenció directa amb grups reduïts
d’alumnes desenvolupant activitats relacio-
nades amb les tecnologies de la informació
i de la comunicació, a l’aula d’ordinadors.

2. Confecció d’un pla de gestió informa-
titzada del centre.

3. Suport al professorat en l’aplicació i
accés a les tecnologies de la informació i
de la comunicació, amb assessoraments
puntuals.

Municipi: Vielha e Mijaran.

Centre : CEIP Garona.
Pla estratègic: La integració, convivència i
us de les llengües, aranesa, catalana, cas-
tellana, francesa i anglesa. Millora de l’apre-
nentatge utilitzant agrupaments flexibles i
aplicacions de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació per assolir les
competències bàsiques.
Pla autoritzat per al període: 2002-2006.
Llocs de treball: 2 d’educació especial.
Codi dels llocs de treball: 25004929 597
EEY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Coordinar l’elaboració i l’aplicació del
projecte de centre en l’àmbit de les pràcti-
ques inclusives per a l’assoliment de les
competències bàsiques dels escolars amb
necessitats educatives especials i retards
d’aprenentatges.

2. Impulsar la plena integració dels alum-
nes de nova incorporació i d’incorporació
tardana per mitjà del pla d’acollida.

3. Col·laborar amb els professors tutors
a desplegar el treball didàctic i a proveir els
materials escolars i curriculars idonis per tal
d’obtenir dels alumnes la competència co-
municativa plena en les tres llengües ofici-
als a Era Val d’Aran.
Funcions:

1. Coordinar les tasques relacionades
amb la integració dels alumnes amb difi-
cultats, matriculats en educació infantil i
educació primària (escolaritzats en un edi-
fici separat de la resta per 2 km).

2. Definir i coordinar les normes, docu-
ments de suport i actuacions amb serveis
externs per a la correcta acollida dels alum-
nes tant de nova incorporació com d’incor-
poració tardana.

3. Coordinar tot el professorat implicat en
l’aplicació del pla d’acollida, i subministrar
les pautes i criteris d’intervenció.

4. Participar en la planificació i execució
d’activitats interdisciplinàries relacionades
amb les àrees de llengües, per tal que
l’alumnat adquireixi un bon domini de les
capacitats lingüístiques corresponents.
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Tasques o activitats:
1. Col·laboració amb els professors tu-

tors en la diagnosi de coneixements previs
dels alumnes de necessitats educatives
especials i dels alumnes de nova incorpo-
ració i d’incorporació tardana.

2. Definició i redacció del pla anual de cen-
tre de suport a la integració dels alumnes amb
disfuncionalitat en els aprenentatges.

3. Seguiment i avaluació del pla anual de
suport a la integració.

4. Elaboració de material complementari
i especialitzat per a l’aprenentatge de les
llengües.

5. Seguiment del pla d’acollida i de la
seva temporalització, i la valoració del pro-
cés i dels resultats aconseguits amb l’es-
mentat pla.

6. Coordinació dels suports individualit-
zats per a l’aprenentatge de les llengües
oficials als alumnes nouvinguts, especial-
ment d’altres comunitats autònomes o
d’escolarització discontinua.

7. Col·laboració en la planificació de les
activitats interdisciplinàries relatives a les
àrees de llengües.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Cambrils.

Centre: CEIP Marinada.
Pla estratègic: Millora de la qualitat global
del centre i de la pràctica docent.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 43006356 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar i fomentar l’ús de la llengua ca-
talana com a llengua vehicular d’ensenya-
ment-aprenentatge.

2. Potenciar l’aprenentatge de la llengua
castellana com a font d’informació i vehicle
d’expressió.

3. Millorar l’aprenentatge de les operaci-
ons i conceptes matemàtics bàsics.
Funcions:

1. Potenciar i fomentar el treball en equip
com a millora de la pràctica docent i del pla
d’acollida.

2. Sistematitzar les actuacions dels
equips de professors/es de cicles i d’etapa.

3. Dinamitzar l’avaluació interna del cen-
tre.
Tasques o activitats:

1. Reunions periòdiques amb els equips
de cicle i d’etapes.

2. Gestió i seguiment dels recursos per
atendre la diversitat: agrupaments flexibles
a les àrees de llengua i matemàtiques.

3. Disseny i avaluació del pla d’acollida.
4. Col·laboració en la confecció de les

proves de final de cicle, respecte als mínims.

Municipi: el Vendrell.

Centre: CEIP Pau Casals.
Pla estratègic: L’atenció a la diversitat de
l’alumnat i millora de l’estructura organitza-
tiva.

Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 43004815 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Estructurar la incorporació dels nens
immigrants d’altres països a la societat
catalana i planificar la seva incorporació a
l’escola en els diferents cicles.

2. Millorar l’estructura organitzativa i fun-
cional de l’escola.
Funcions:

1. Col·laborar amb l’equip de mestres
de l’educació infanti l , i  amb els pares
d’alumnat nouvingut implicats en la tasca
de traducció i explicació a les altres famí-
lies de tot el protocol del pla d’acollida i
en el seguiment pertinent.

2. Dinamitzar i col·laborar amb els mes-
tres d’educació especial i d’educació com-
pensatòria en l’elaboració d’un sistema de
comunicació alternatiu que afavoreixi la
comunicació i comprensió immediata dels
nens que arriben a l’educació infantil i no
coneixen cap de les nostres dues llengües.
Tasques o activitats:

1. Col·laboració en la creació de l’aula
d’acollida per alumnat nouvingut.

2. Coordinació de les mestres i serveis edu-
catius que intervenen en l’aula d’acollida.

3. Atenció i seguiment de l’alumnat
d’educació infantil atès periòdicament en
aquesta aula.

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 43004815 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Estructurar la incorporació dels nens
immigrants d’altres països a la societat
catalana i planificar la seva incorporació a
l’escola en els diferents cicles.

2. Millorar l’estructura organitzativa i fun-
cional de l’escola.
Funcions:

1. Participar en la planificació de totes
aquelles activitats relacionades en el pla
estratègic del centre (pla d’acollida, proves
de nivell, etc.) i dinamitzar el projecte per
afavorir la integració i l’adaptació del nen
nouvingut.

2. Col·laborar amb els diferents profes-
sionals implicats en aquest pla (equip direc-
tiu, mestres de suport, mestre d’educació
compensatòria, EAP i claustre de profes-
sors), per millorar l’aplicació curricular en un
grup-classe.

3. Coordinar al professorat dels diferents
cicles del centre, en relació amb els objec-
tius del pla estratègic.
Tasques o activitats:

1. Coordinació de la comissió encarrega-
da d’elaborar el pla d’acollida i les diferents
proves de nivell.

2. Elaboració i aplicació d’una programa-
ció per als pares i mares que expliqui les
activitats pedagògiques que es proposen al
centre, per tal de facilitar la integració dels
seus fills al nou centre educatiu.

3. Assistència a les sessions de coordi-
nació amb el professor del centre i amb els
professionals externs per millorar l’aplicació
curricular al grup-classe.

Municipi: la Selva del Camp.

Centre: CEIP Gil Cristià i Arbós.
Pla estratègic: L’escola com a comunitat
educativa, no tan sols d’aprenentatge, sinó
també transmissora de valors.
Pla autoritzat per al període: 2003-2007.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 43003100 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Potenciar les relacions humanes entre
l’alumnat, exercint el pensament alternatiu
en la recerca de solucions i analitzant les
conseqüències previsibles de cada solució.

2. Dinamitzar i optimitzar les noves tec-
nologies de la informació i de la comunica-
ció a educació infantil, des d’una concep-
ció constructivista de l’ensenyament.
Funcions:

1. Participar en l’elaboració de material i
en activitats de la vida escolar que perme-
tin la formació per la convivència.

2. Conscienciar i implicar les famílies fent
ús del pensament alternatiu com a recurs per
exercir la seva competència educadora.

3. Coordinar l’optimització de les tecno-
logies de la informació i de la comunicació
a educació infantil i ajudar a establir una
seqüenciació de treball, per cicles.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de material i activitats diri-
gides a aconseguir una plena convivència
en l’àmbit escolar i extraescolar.

2. Establiment de relacions i accions con-
cretes amb les famílies per a l’escola com
una comunitat educativa.

3. Lliurament d’informació i instal·lació de
programari informàtic a educació infantil sota
la supervisió del responsable de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació del
centre.

Lloc de treball: educació primària, anglès.
Codi del lloc de treball: 43003100 597 PAY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Introduir la llengua anglesa a partir del
1r trimestre de cicle inicial.

2. Introduir algunes unitats de programa-
ció en llengua anglesa a una àrea a deter-
minar de cicle superior.

3. Dinamitzar i optimitzar les noves tecno-
logies de la informació i la comunicació a par-
tir de la seva utilització en l’aula d’idiomes.
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Funcions:
1. Coordinar la modificació del currícu-

lum per tal d’aconseguir l’objectiu primer.
2. Acordar amb el professorat de primà-

ria l’àrea d’introducció de la llengua angle-
sa com a llengua vehicular.

3. Ajudar a desenvolupar el projecte
d’optimització dels recursos informàtics al
centre utilitzant-los a l’aula d’idiomes.
Tasques o activitats:

1. Revisió del tercer nivell de concreció
en el currículum per a l’ensenyament de la
llengua anglesa en el primer trimestre del
cicle inicial.

2. Adaptació del projecte lingüístic del
centre.

3. Potenciació de la comunicació amb
escoles d’altres països utilitzant preferent-
ment mitjans informàtics.

4. Tenir cura de l’aula d’idiomes i del seu
ús educatiu.

Municipi: Roda de Barà.

Centre: CEIP Salvador Espriu.
Pla estratègic: Integració social, atenció a
la diversitat i competències bàsiques amb
enfocament constructivista.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació infantil.
Codi del lloc de treball: 43002776 597 INY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Donar a conèixer als nouvinguts la re-
alitat social i cultural de Catalunya per tal
d’aconseguir una millor integració.

2. Implantar progressivament les teories
constructivistes, en especial en l’àmbit lin-
güístic, per facilitar els processos d’aprenen-
tatge.

3. Aplicar noves tecnologies per facilitar
i garantir l’assoliment de les competències
bàsiques de l’alumnat.
Funcions:

1. Col·laborar en el disseny d’estratègi-
es per a la implantació progressiva de l’en-
focament constructivista en els processos
d’aprenentatge.

2. Col·laborar en el seguiment i avalua-
ció de les competències bàsiques.

3. Potenciar la coordinació interetapes,
infantil i primària, especialment pel que fa al
pla d’acollida.
Tasques o activitats:

1. Coordinació a l’etapa infantil, especi-
alment pel que fa a les modificacions orga-
nitzatives i canvis metodològics per l’enfo-
cament constructivista.

2. Seguiment continuat i sistematitzat de
la situació de l’assoliment de competències
bàsiques fomentant l’ús de les noves tec-
nologies.

3. Responsabilització en tasques de me-
diació i de contacte entre alumnes nouvin-
guts, llurs famílies i el centre.

Municipi: Tarragona.

Centre: CEIP Saavedra.
Pla estratègic: Millora en el tractament de
les competències bàsiques.

Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 43009369 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Analitzar les competències bàsiques
aprofundint en el procés d’ensenyament-
aprenentatge en l’àrea de llengua 3/12.

2. Consensuar el paper de l’equip res-
ponsable de la coordinació del pla i poten-
ciar la coordinació del cicle i intercicles, per
tal d’optimitzar els recursos humans i ma-
terials, i, afavorir la implicació i la comuni-
cació amb les famílies.

3. Implementar estratègies d’acollida dels
alumnes nouvinguts.
Funcions:

1. Coordinar el professorat que intervé en
l’atenció dels agrupaments d’alumnes, pel
que fa a les competències bàsiques lingüís-
tiques i la seva adaptació.

2. Participar i dinamitzar les sessions de
coordinació amb serveis educatius relatius
a l’àrea de llengua (SEDEC, ICE, i altres).

3. Participar en la planificació d’acollida
de l’alumnat nouvingut al centre en qualse-
vol dels cursos.

4. Atendre i fer un seguiment individualit-
zat dels alumnes nouvinguts a fi d’aconse-
guir la seva integració en els grups docents
i l’assoliment dels continguts curriculars.
Tasques o activitats:

1. Reunió periòdica amb tot el professo-
rat que intervé en l’atenció als alumnes mit-
jançant els agrupaments flexibles i amb els
mestres de suport pels nens nouvinguts,
amb els professionals dels serveis educa-
tius.

2. Seguiment individualitzat de l’alumne
segons el pla d’acollida i la seva valoració
en els diferents agrupaments.

3. Seguiment de l’avaluació dels alumnes
en funció dels continguts curriculars i del seu
procés d’adaptació i adquisició de la llen-
gua i cultura del territori.

4. Docència als grups de reforç de com-
petències bàsiques lingüístiques per als
alumnes nouvinguts.

Municipi: Valls.

Centre: CEIP Eladi Homs.
Pla estratègic: Comunicació: l’atenció a la
diversitat amb alumnes de NEE i la utilitza-
ció de les TIC.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Lloc de treball: educació primària, educació
física.
Codi del lloc de treball: 43006575 597 PEY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Assoliment de competències en l’ex-
pressió oral, escrita i corporal adequades a
tot l’alumnat del centre, preferentment per

part dels alumnes amb necessitats educa-
tives especials.

2. Utilitzar les tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació en totes les àrees
d’ensenyament-aprenentatge.
Funcions:

1. Coordinar el treball de comunicació
oral, escrita i corporal, atenent la diversitat.

2. Desenvolupar interdisciplinàriament el
taller de comunicació a educació física.

3. Aplicar l’ús de les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació a les activitats
escolars, especialment pels alumnes de
necessitats educatives especials.
Tasques o activitats:

1. Organització i execució dels tallers
d’expressió corporal i muntatge teatral.

2. Coordinació dels tallers de comunica-
ció en educació física amb els tutors.

3. Concreció de les propostes de treball
amb tecnologies de la informació i de la co-
municació, preferentment pels alumnes de
necessitats educatives especials.

Lloc de treball: educació primària.
Codi del lloc de treball: 43006575 597 PRY.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Assoliment de competències en l’ex-
pressió oral, escrita i corporal adequada a
tot l’alumnat del centre.

2. Utilitzar les tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació en totes les àrees
d’ensenyament-aprenentatge.
Funcions:

1. Supervisar l’atenció a la diversitat en
les activitats de les unitats didàctiques de
comunicació.

2. Coordinar la tasca de definició dels cri-
teris d’avaluació en tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació.

3. Coordinar el desenvolupament d’acti-
vitats amb tecnologies de la informació i de
la comunicació amb els mestres que ate-
nen els alumnes amb necessitats educati-
ves especials.
Tasques o activitats:

1. Revisió, sota el criteri d’atenció a la di-
versitat, de les unitats didàctiques.

2. Definició i aplicació dels criteris d’ava-
luació en l’ús de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació.

3. Concreció i aplicació de les propostes
de treball amb tecnologies de la informació
i de la comunicació amb els alumnes amb
necessitats educatives especials.

Llocs de treball vacants en instituts d’ense-
nyaments secundaris, seccions d’ensenya-
ments secundaris i instituts d’educació secun-
dària i superior d’ensenyaments professionals

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona.

Centre: SES Josep Comas i Solà.
Pla estratègic: De les competències bàsi-
ques a la qualitat global.
Pla autoritzat pel període: 2001-2005.
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Cos: professors d’ensenyaments secundaris.
Lloc de treball: tecnologia.
Codi del lloc de treball: 08052761 590 YTC

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Mi l lorar e l  rendiment acadèmic i
l’atenció a la diversitat de l’alumnat, inci-
dint particularment en els alumnes amb ne-
cessitats educatives especials i d’incorpo-
ració tardana.

2. Garantir la socialització i l’educació en
valors dels alumnes. Aconseguir que l’alum-
nat arribi a relacionar-se de forma positiva
encara que l’entorn no li sigui favorable.
Funcions:

1. Participar en la coordinació amb els
centres d’educació infantil i primària de l’en-
torn, per a l’establiment de criteris i línies
de continuïtat metodològica sobretot en el
primer cicle de l’ESO a l’àrea cientificotèc-
nica.

2. Coordinar el treball cooperatiu per pro-
jectes interdisciplinaris, amb la integració de
totes les àrees i potenciar les noves tecno-
logies en la pràctica educativa.

3. Plantejar i coordinar el desenvolupa-
ment d’eines i estratègies d’aprenentatge
que motivin els alumnes a aproximar-se al
fet tecnològic, per mitjà d’elements d’ús
quotidià, i així poder assolir la competència
bàsica que suposa el coneixement del medi
natural i social.
Tasques o activitats:

1. Coordinació de les actuacions del
centre adreçades a la continuïtat metodo-
lògica entre l’educació primària i el primer
cicle de l’ESO.

2. Elaboració i aplicació d’activitats inter-
disciplinàries de les àrees de tecnologia,
ciències i visual i plàstica.

3. Aplicació de les actuacions encamina-
des a la incorporació de les noves tecnolo-
gies en totes les àrees.

4. Elaboració i aplicació d’activitats que
relacionin la vida quotidiana amb el fet tec-
nològic, en el marc curricular.

Municipi: Barcelona.

Centre: IES Príncep de Viana.
Pla estratègic: Aprofundiment en la implan-
tació de les noves tecnologies.
Pla autoritzat pel període: 2001-2005.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: psicologia.
Codi del lloc de treball: 08046608 590 YPS.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Reforçar l’assoliment de les competèn-
cies bàsiques.

2. Possibilitar la inserció sociolaboral dels
alumnes establint relacions amb les empre-
ses del districte.

3. Implantar les noves tecnologies com
una part bàsica del currículum del centre.
Funcions:

1. Acollir alumnes nouvinguts.
2. Elaborar material adaptat als alumnes

nouvinguts i amb dificultats d’aprenentatge,
tenint en compte les noves tecnologies i els
diferents nivells.

3. Establir relacions amb els serveis so-
cials del districte i les empreses del barri.
Tasques o activitats:

1. Rebuda, avaluació inicial i seguiment
dels alumnes nouvinguts.

2. Adaptació curricular de les matèries
instrumentals per als alumnes nouvinguts i
amb necessitats educatives específiques
per què assoleixin les competències bàsi-
ques. Seguiment dels alumnes amb proble-
mes d’aprenentatge.

3. Ús dels recursos pedagògics de les
noves tecnologies com a eina per atendre
els alumnes amb necessitats educatives
específiques.

4. Proposta d’actuacions amb els serveis
socials i les empreses del barri.

Municipi: Barcelona.

Centre: IES-SEP Verge de la Mercè.
Pla estratègic: Innovació i desenvolupament
de programes de formació professional: co-
municació, imatge i so.
Pla autoritzat pel període: 2002-2006.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: 2 llocs de treball de Proces-
sos i mitjans de comunicació.
Codis dels llocs de treball: 08014401 590
Y19 i 08014401 590 Y19.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels
objectius i de les actuacions establertes
en el pla estratègic del centre.
Objectius:

Desenvolupar programes de formació
professional contínua relacionats amb la
família de comunicació, imatge i so, en
col·laboració amb entitats, empreses i ins-
titucions, i desenvolupar programes de
recerca, d’innovació i d’avaluació.
Funcions:

1. Formar part de la comissió de desen-
volupament i seguiment per impulsar i se-
guir l’aplicació del pla estratègic de la famí-
lia de comunicació, imatge i so.

2. Formar part de la comissió de segui-
ment i estudi per impulsar i seguir els pro-
cessos d’avaluació dels currículums, dels
recursos materials i humans de la família
professional de comunicació, imatge i so.

3. Definir i desplegar, en col·laboració
amb institucions, organitzacions i centres de
treball, programes de formació de la família
professional de comunicació, imatge i so del
propi centre i d’altres centres educatius.
Tasques o activitats:

1. Valoració de les peticions de formació
contínua que faci arribar al centre el sector
productiu d’imatge i so per atendre les
necessitats del nou mercat laboral.

2. Selecció, elaboració i avaluació de ma-
terials i recursos didàctics que permetin la
millora dels dissenys curriculars dels cicles

formatius de la família de comunicació,
imatge i so.

3. Elaboració de recursos d’informació i
orientació laboral per facilitar la transició al
treball de l’alumnat dels cicles formatius de
comunicació, imatge i so, en col·laboració
amb el coordinador de formació professio-
nal.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Centre: IES Apel·les Mestres.
Pla estratègic: Aplicació de les noves tec-
nologies a l’ensenyament: estratègies per a
motivar alumnes i professors i fer una reno-
vació pedagògica, tecnològica i cultural.
Pla autoritzat pel període: 2003-2007
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: tecnologia.
Codi del lloc de treball: 08035258 590 YTC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar les estratègies d’implementa-
ció de les tecnologies d’informació i comu-
nicació (TIC) en els diferents currículums i,
en especial, a l’àrea de tecnologia de l’ESO
i a les matèries de modalitat del batxillerat
tecnològic.

2. Col·laborar en l’organització d’una xar-
xa informàtica relacional entre l’institut i les
famílies i entre l’institut i els centres d’edu-
cació infantil i primària de la zona.
Funcions:

1. Planificar la implantació de les noves
tecnologies en la vida quotidiana del centre
i en el currículum de l’ESO i del batxillerat.

2. Aplicar els projectes d’inclusió de les
noves tecnologies en el currículum de tec-
nologia.

3. Seleccionar, de comú acord, punts co-
muns de treball entre el professorat i l’alum-
nat dels centres d’educació infantil i primària
de la zona, així com de l’institut mitjançant la
xarxa relacional.

4. Establir models d’aplicació de les TIC
per a la millora de la comunicació de l’ins-
titut amb les famílies.
Tasques o activitats:

1. Assessorament al professorat en rela-
ció a l’aplicació de les TIC als currículums
de les diferents àrees.

2. Realització de models d’aplicació de
les TIC als currículums de les diferents àre-
es mitjançant l’elaboració d’unitats didàcti-
ques de tecnologia.

3. Col·laboració amb l’equip directiu en
la redacció dels documents indicadors
d’avaluació del pla estratègic i de valoració
de la implantació de les TIC.

4. Planificació i elaboració d’activitats co-
munes entre els professors dels col·legis
adscrits i els de l’institut: creació d’un fons
d’adreces d’Internet i de materials didàctics,
entre d’altres.

5. Planificació, conjuntament amb els tu-
tors de cicle superior d’educació primària i
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els de primer cicle d’ESO, d’activitats edu-
catives conjuntes, mitjançant l’ús de la xar-
xa relacional i elaboració de les activitats de
tecnologia que es puguin relacionar amb el
currículum dels alumnes del cicle superior
d’educació primària.

6. Disseny de sistemes telemàtics de re-
lació amb les famílies per a facilitar informa-
ció

Municipi: Mataró.

Centre: IES Josep Puig i Cadafalch.
Pla estratègic: Saber estar, saber fer i saber
comunicar; eines per als ciutadans i ciuta-
danes del segle XXI.
Pla autoritzat pel període: 2002-2006.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: tecnologia.
Codi del lloc de treball: 08052979 590 YTC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Planificar, fer el seguiment i consolidar
l’evolució de les actuacions d’aplicació del
pla estratègic en el centre, per tal d’assolir-
ne els objectius previstos.

2. Millorar el nivell d’assoliment de les
competències bàsiques de l’alumnat d’ESO
en aspectes relacionats amb l’adquisició
d’habilitats i destreses pròpies de l’àrea de
tecnologia i més en general, potenciant l’ús
de la tecnologia de la informació i comunica-
ció en totes les altres àrees.
Funcions:

1. Coordinar els aspectes curriculars re-
latius a l’aplicació i seguiment dels objec-
tius proposats en el pla estratègic i garan-
tir-ne l’homogeneïtat de criteris.

2. Proposar i seqüenciar les estratègies
a utilitzar per l’aplicació del pla estratègic.

3. Establir criteris d’avaluació i reflexió del
procés d’aplicació concreta del pla.

4. Participar de forma destacada en la pro-
gramació i seqüenciació de noves metodo-
logies i activitats d’aula (principalment les re-
lacionades amb les tècniques d’informació i
comunicació (TIC) i l’àrea de tecnologia) que
afavoreixin l’assoliment de les competències
bàsiques.
Tasques o activitats:

1. Planificació, gestió i preparació de la
documentació escrita del procés d’aplica-
ció del pla Estratègic.

2. Coordinació i seguiment de l’assesso-
rament extern proposat en el pla estratègic.

3. Participació en les reunions periòdi-
ques de la comissió de les TIC

4. Suport a les trobades periòdiques dels
tutors amb les famílies per garantir el conei-
xement del treball i incentivar la seva con-
tribució activa al progrés del seu fill/a.

5. Elaboració de materials didàctics adre-
çats a l’adquisició d’habilitats i destreses
pròpies de l’àrea de tecnologia.

Municipi: Santa Maria de Palautordera.

Centre: IES Reguissol.
Pla estratègic: Projecte Palau.
Pla autoritzat pel període: 2001-2005.

Cos: professors d’ensenyaments secundaris.
Lloc de treball: tecnologia.
Codi del lloc de treball: 08053108 590 YTC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Millorar les estratègies d’atenció a la di-
versitat del centre, pel que fa a l’adquisició
de les competències bàsiques, de cara a
l’acreditació de l’ESO; i la formació i orien-
tació laboral de l’alumnat de 4t d’ESO.
Funcions:

1. Promoure adaptacions curriculars de
les àrees de l’àmbit tecnocientífic (ciències
naturals i tecnologia), especialment a 4t
d’ESO, per aquells alumnes que ho reque-
reixin, amb la finalitat que assoleixin les
competències bàsiques i puguin arribar a
acreditar l’ESO en acabar l’etapa.

2. Desenvolupar en els alumnes d’habi-
litats i destreses de caire tecnològic, tot fent
servir procediments que promoguin el tre-
ball participatiu, en equip, interdisciplinari i
amb l’ajut d’aplicacions multimèdia, a partir
de l’establiment de centres d’interès.

3. Realitzar la preparació, seguiment, tu-
torització i avaluació de les activitats adre-
çades a la formació i orientació laboral dels
alumnes, per tal de facilitar la seva inserció
laboral.
Tasques o activitats:

1. Elaboració de propostes d’adaptaci-
ons curriculars dins l’àmbit tecnocientífic.

2. Seguiment individualitzat de l’alumnat
objecte de les adaptacions curriculars.

3. Coordinació de reunions periòdiques
amb el professorat que participa en el pro-
jecte Palau.

4. Organització i coordinació de reunions
periòdiques amb alumnes i/o pares, i/o res-
ponsables dels centres de treball que col·-
laborin en el projecte.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Esparreguera.

Centre: IES El Castell.
Pla estratègic: Llengües estrangeres i pro-
jecció europea a través de les noves tecno-
logies.
Pla autoritzat pel període: 2002-2006.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: llengua i literatura catalana.
Codi del lloc de treball: 08053285 590 YLC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Millorar el procés d’assoliment de les
competències bàsiques amb la incorpora-
ció de les tecnologies de la informació i la
comunicació en l’àmbit lingüístic.

2. Impulsar la participació del centre en
els diferents projectes europeus.

Funcions:
1. Coordinar les actuacions dissenyades

per a la immersió lingüística de l’alumnat
nouvingut.

2. Coordinar el treball de les llengües amb
la finalitat de que l’alumnat assoleixi com-
petències bàsiques i comunicatives multi-
lingües.

3. Gestionar i fer el seguiment de les ac-
tivitats relacionades amb programes euro-
peus.
Tasques o activitats:

1. Disseny d’activitats i materials per a la
posada en marxa de la immersió lingüística
dels alumnes nouvinguts.

2. Elaboració d’estratègies i actuacions
que afavoreixin els processos de l’ensenya-
ment-aprenentatge multilingüe de l’alumnat
amb l’incorporació de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

3. Participació en reunions periòdiques
d’equips docents per nivells i cicles per fer
el seguiment del programa multilingüe del
centre.

4. Elaboració de propostes d’activitats
per participar en programes europeus.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Centre: IES Joaquim Blume.
Pla estratègic: Millora de qualitat en la inte-
gració esportiva intensiva.
Pla autoritzat pel període: 2003-2007.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: geografia i història.
Codi del lloc de treball: 08046657 590 YGE.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Atendre les necessitats d’aquells alum-
nes que provenen d’altres indrets de l’Estat
a fi d’assolir la integració sociocultural i al-
hora la competència lingüística necessària
per tal de poder-se desenvolupar en el seu
entorn.

2. Utilitzar les tecnologies de la comuni-
cació a fi d’atendre les necessitats de se-
guiment i si s’escau de reforç en l’assoli-
ment de les competències bàsiques i durant
les seves absències per competicions es-
portives o lesions.
Funcions:

1. Desenvolupar un programa d’integra-
ció de l’alumnat esportista a l’entorn histò-
ric i geogràfic del país.

2. Vetllar perquè siguin ateses les neces-
sitats educatives de l’àrea de ciències soci-
als dels alumnes en els seus desplaçaments
per motius d’entrenaments o competicions
fora del centre, amb una incidència especi-
al a garantir l’assoliment dels objectius
d’etapa.

3. Planificar amb diferents institucions es-
portives (Consell Català de l’Esport, tècnics
esportius, equip mèdic i psicòleg) els plans
corresponents als alumnes esportistes a fi
de millorar els processos de comunicació i
aprenentatge i la pròpia integració sociocul-
tural mitjançant la utilització de les noves
tecnologies.
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Tasques o activitats:
1. Participació en la comissió d’integra-

ció dels alumnes nouvinguts d’arreu de l’Es-
tat i d’altres comarques catalanes en el
entorn de Catalunya

2. Participació en el seguiment individu-
alitzat en l’àmbit de les ciències socials dels
alumnes atesa la seva dinàmica esportiva.

3. Participació en les reunions de treball
i de coordinació de les actuacions educati-
ves que singularitzen els currículums de
ciències socials dels alumnes-esportistes en
el marc de la seva integració.

4. Organització de mecanismes de co-
municació entre els diferents membres de
la comunitat educativa i dels diferents pro-
grames esportius, en l’àmbit de les noves
tecnologies de la comunicació i participa-
ció en la elaboració del programa d’integra-
ció sociocultural, d’acord amb la resta de
sectors implicats.

5. Elaboració d’una pàgina web que fa-
ciliti la informació a pares d’altres comar-
ques i comunitats, centres i institucions de
caire estatal i internacional.

Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: llengua i literatura catalana.
Codi del lloc de treball: 08046657 590 YLC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Atendre les necessitats d’aquells alum-
nes que provenen d’altres indrets de l’Estat
a fi d’assolir la integració sociocultural i al-
hora la competència lingüística necessària
per tal de poder-se desenvolupar en el seu
entorn.

2. Utilitzar les tecnologies de la comuni-
cació a fi d’atendre les necessitats de se-
guiment i si s’escau de reforç en l’assoli-
ment de les competències bàsiques i durant
les seves absències per competicions es-
portives o lesions.
Funcions:

1. Desenvolupar un programa d’integra-
ció de l’alumnat esportista a l’entorn lingüís-
tic del país.

2. Vetllar perquè siguin ateses les neces-
sitats educatives de l’àrea de la llengua i la
literatura catalana dels alumnes en els seus
desplaçaments per motius d’entrenaments
o competicions fora del centre, amb una
incidència especial a garantir l’assoliment
dels objectius d’etapa.

3. Planificar amb diferents institucions es-
portives (Consell Català de l’Esport, tècnics
esportius, equip mèdic i psicòleg) els plans
corresponents als alumnes esportistes a fi
de millorar els processos de comunicació i
aprenentatge i la pròpia integració sociocul-
tural mitjançant la utilització de les noves
tecnologies.
Tasques o activitats:

1. Participació en la comissió d’integra-
ció dels alumnes nouvinguts d’arreu de l’Es-
tat i d’altres comarques catalanes en el
entorn de Catalunya.

2. Participació en el seguiment individu-

alitzat en l’àmbit de la llengua catalana dels
alumnes atesa la seva dinàmica esportiva.

3. Participació en les reunions de treball
i de coordinació de les actuacions educa-
tives que singularitzen els currículums de
llengua i literatura catalanes dels alumnes
esportistes en el marc de la seva integra-
ció

4. Organització de mecanismes de co-
municació entre els diferents membres de
la comunitat educativa i dels diferents pro-
grames esportius, en l’àmbit de les noves
tecnologies de la comunicació i participa-
ció en la elaboració del programa d’integra-
ció sociocultural, d’acord amb la resta de
sectors implicats.

5. Participació en l’elaboració d’una pà-
gina web que faciliti la informació a pares
d’altres comarques i comunitats, centres i
institucions de caire estatal i internacional.

Municipi: Sant Just Desvern.

Centre: IES de Sant Just Desvern.
Pla estratègic: Noves tecnologies, diversi-
tat i integració.
Pla autoritzat pel període: 2002-2006.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: llengua i literatura castella-
na.
Codi del lloc de treball: 08033985 590 YLE.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Diversificar els processos d’ensenya-
ment-aprenentatge per tal de donar respos-
ta a les diferents necessitats educatives dels
alumnes.

2. Introduir les noves tecnologies de la
informació i la comunicació en la pràctica
docent i com eina de relació entre tots els
sectors de la comunitat educativa.
Funcions:

1. Difondre, entre l’equip docent del cen-
tre, l’ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació com a tècnica d’ensenyament-
aprenentatge, especialment en l’àmbit lingüís-
tic per tal d’afavorir l’assoliment de les com-
petències bàsiques.

2. Participar en l’execució del projecte
Comenius endegat a el centre.

3. Coordinar els grups flexibles a segon
cicle de l’ESO amb l’objectiu d’atendre la
diversitat de l’alumnat, especialment, a
l’àrea de llengua castellana.
Tasques o activitats:

1. Suport i assessorament al professorat
en l’ús de les aplicacions informàtiques en
la programació d’activitats curriculars, de
l’àmbit lingüístic, per tal de facilitar a l’alum-
nat l’adquisició de les competències bàsi-
ques en l’àmbit lingüístic.

2. Elaboració de materials didàctics in-
teractius a l’àmbit lingüístic, en el marc

del projecte Comenius.
3. Organització de reunions periòdiques

amb els equips docents de segon cicle
d’ESO per tal d’avaluar l’organització i fun-
cionament dels grups flexibles d’atenció a
la diversitat.

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell.

Centre: IES Escola Industrial.
Pla estratègic: Augment de la qualitat global
dels serveis que ofereix el centre i de la seva
eficàcia.
Pla autoritzat pel període: 2002-2006
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: organització i projectes de
fabricació mecànica.
Codi del lloc de treball: 08024741 590 Y12.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Augmentar la qualitat global dels serveis
que ofereix el centre i la seva eficàcia.
Funcions:

1. Coordinar la implantació, el seguiment
i l’avaluació d’un sistema de qualitat segons
els criteris de la norma UNE-EN-ISO 9000,
especialment pel que fa a la família profes-
sional de fabricació mecànica.

2. Coordinar el pla de formació interna del
professorat del centre per a la implantació
del sistema de qualitat.
Tasques o activitats:

1. Recollida de les aportacions de l’equip
de millora de la família professional de fa-
bricació mecànica, avaluació i propostes
d’actuacions que se’n derivin.

2. Definició de la política de qualitat i del
procés de planificació i disseny de mesures
per avaluar-ne l’eficàcia.

3. Informació continuada del procés a tot
el personal del centre.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.

Centre: IES Sant Cugat.
Pla estratègic: Consolidació i millora del fun-
cionament de l’institut.
Pla autoritzat pel període: 2001-2005.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: anglès.
Codi del lloc de treball: 08054873 590 YAN.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Consolidar la línia pedagògica ende-
gada per l’equip de professorat del centre,
enfocada a la potenciació i dinamització dels
equips educatius.

2. Elaborar el pla d’acollida del centre i
consolidar el pla d’acció tutorial.
Funcions:

1. Planificar l’acollida dels futurs alumnes
amb les escoles de primària de procedència,
per tal de preveure les necessitats educatives
dels alumnes que s’incorporen a 1r d’ESO
en l’àmbit de les llengües estrangeres.

2. Participar en l’elaboració del pla d’aco-
llida al centre que permeti la integració dels
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alumnes en el procés educatiu, d’acord amb
la línia pedagògica del centre.

3. Facilitar estratègies d’acollida i segui-
ment de l’alumnat nouvingut al centre pro-
cedent de països estrangers a partir del
treball fet des de l’àrea de llengües estran-
geres.
Tasques o activitats:

1. Reunió periòdica amb els equips do-
cents per tal de coordinar les diverses ac-
tuacions educatives en l’àrea de llengües
estrangeres, especialment per a l’alumnat
de nova incorporació.

2. Organització de reunions amb els tu-
tors de 6è de primària de les escoles de la
zona per facilitar la continuïtat en els apre-
nentatges de l’àrea de llengües estrange-
res.

3. Participació activa en l’actualització
permanent del projecte lingüístic del centre,
tot dissenyant activitats d’immersió pròpies
de l’ensenyament de les llengües estrange-
res.

4. Disseny d’actuacions específiques que
garanteixin l’atenció a la diversitat en l’as-
soliment dels objectius fixats en l’aprenen-
tatge de l’àrea de llengües estrangeres per
a l’alumnat d’ESO.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: Guissona.

Centre: IES de Guissona.
Pla estratègic: Atenció a la diversitat.
Pla autoritzat pel període: 2002-2006.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: tecnologia.
Codi del lloc de treball: 25007505 590 YTC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Aconseguir que la majoria d’alumnes
assoleixin les capacitats bàsiques mitjançant
projectes relacionats amb l’entorn tecnolò-
gic.

2. Aconseguir que durant l’escolarització,
l’alumne sigui el centre d’un procés d’ori-
entació personal i escolar.

3. Aconseguir una estructura organitza-
tiva prou flexible i adaptable als diferents
ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

4. Fomentar el treball en equip mitjançant
projectes col·lectius.
Funcions:

1. Dissenyar projectes educatius de l’àrea
de tecnologia que permetin el tractament a
la diversitat de l’alumnat i la integració dins
del grup classe d’alumnes amb dificultats.

2. Dissenyar un mètode de treball amb
grups flexibles per aconseguir l’assoliment
de les competències bàsiques, aprofitant la
interdisciplinarietat de la tecnologia.

3. Formar part del grup de professors de
seguiment personal i escolar dels alumnes
amb necessitats educatives especials del
centre.
Tasques o activitats:

1. Organització d’un pla de tractament a
la diversitat amb grups flexibles que perme-

tin adaptar la docència a les diferents ne-
cessitats dels alumnes.

2. Elaboració de projectes tecnològics,
adequats als diferents nivells i necessitats,
que integrin coneixements de totes les com-
petències bàsiques.

3. Organització i coordinació de la comu-
nicació amb les famílies i participació en el
seguiment de l’alumnat amb necessitats
educatives especials.

Municipi: Lleida.

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Pla estratègic: Millora de la qualitat del cen-
tre i de la pràctica docent.
Pla autoritzat pel període: 2001-2005.
Cos: professors tècnics de formació pro-
fessional.
Lloc de treball: cuina i pastisseria.
Codi del lloc de treball: 25006720 591 Y61.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Millorar les estratègies d’atenció a l’alum-
nat en relació a l’adquisició de les compe-
tències bàsiques professionals, sol·licitades
per l’entorn laboral en el camp de la restau-
ració i la cuina i pastisseria, principalment
amb l’adequació de l’estructura de l’equip
docent als equips professionals necessaris.
Funcions:

1. Vetllar per l’adaptació de les activitats
ensenyament-aprenentatge, des del punt de
vista pràctic, al perfil professional requerit
en el món laboral de la restauració i l’hote-
leria.

2. Coordinar i conscienciar el professo-
rat de la importància de l’elaboració d’un
pla de qualitat i la seva aplicació.

3. Establir i aprofundir en els contactes
amb el sector de l’hoteleria per tal de tenir
un profund coneixement de la realitat del
sector.
Tasques o activitats:

1. Organització i coordinació de reunions
periòdiques amb els grups de treballs do-
cents del centre.

2. Elaboració de fitxes tècniques de pro-
cés i escandalls, per tal de sistematitzar els
processos de treball.

3. Planificació i execució d’actuacions de
contacte amb el sector per estar al dia dels
diferents corrents innovadors i dels canvis
que sorgeixen contínuament per tal d’ela-
borar plats i menús adients en aquesta re-
alitat.

Municipi: Lleida.

Centre: IES Josep Lladonosa.
Pla estratègic: Estratègies per a la millora
individual i col·lectiva de l’alumnat: potenci-
ació de les tecnologies de la informació i de
la comunicació; assoliment de les compe-
tències bàsiques per a la millora del rendi-
ment; activitats de grup.
Pla autoritzat pel període: 2002-2006.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: tecnologia.
Codi del lloc de treball: 25006495 590 YTC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

1. Introduir, utilitzar i potenciar l’ús de les
noves tecnologies.

2. Contribuir a la millora en l’adquisició
de les competències bàsiques mitjançant
l’ús de les noves tecnologies.
Funcions:

1. Planificar i impulsar l’ús de les noves
tecnologies en el centre.

2. Planificar activitats relacionades amb
les noves tecnologies encaminades a l’ad-
quisició de les competències bàsiques.

3. Col·laborar en l’organització de la for-
mació del professorat en l’ús i les aplicaci-
ons informàtiques.

4. Fomentar el treball en equip i les ac-
tivitats de grup per tal de millorar la interre-
lació dels alumnes mitjançant l’ús de les
tecnologies de la informació i de la comu-
nicació.
Tasques o activitats:

1. Creació d’espais d’accés a l’ordinador.
2. Creació d’una mediateca.
3. Control del funcionament adequat del

material informàtic.
4. Elaboració d’un pla de treball que re-

culli de forma estructurada les diferents
actuacions tendents a desenvolupar les in-
terrelacions i el treball en equip.

5. Assessorament i informació al profes-
sorat del centre en relació a l’ús de les
aplicacions informàtiques.

Municipi: Lleida.

Centre: IES Maria Rúbies.
Pla estratègic: Estratègies de la comunica-
ció amb tecnologia digital.
Pla autoritzat per al període: 2001-2005.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: tecnologia.
Codi del lloc de treball: 25007189 590 YTC.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Potenciar la millora en les competències
bàsiques de comprensió i expressió oral i
escrita mitjançant la realització multimèdia.
Funcions:

1. Editar un suplement dominical del di-
ari local Segre.

2. Editar l’informatiu electrònic Rúbies di-
gital mitjançant la web del centre.

3. Endegar el funcionament d’una emis-
sora de ràdio.
Tasques o activitats:

1. Planificació i execució d’activitats per
a l’edició del suplement dominical del diari
Segre.

2. Creació d’una emissora de ràdio amb
cobertura tècnica en els barris de l’entorn.

3. Producció multimèdia de les represen-
tacions teatrals (en format CD).
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Municipi: Tàrrega.

Centre: IES Alfons Costafreda.
Pla estratègic: Millora de la qualitat del cen-
tre i del currículum a l’oferta educativa, in-
tegració de les TIC a l’àmbit socioeconò-
mic local.
Pla autoritzat pel període: 2001-2005.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: psicologia i pedagogia.
Codi del lloc de treball: 25006781 590 YPS.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc
de treball singular, els quals, complemen-
tant l’activitat docent pròpia de l’especi-
alitat corresponent, s’emmarquen dins
dels objectius i de les actuacions esta-
blertes en el pla estratègic del centre.
Objectius:

Aconseguir un funcionament òptim de
tots els recursos d’atenció a la diversitat al
centre per contribuir des d’aquesta vessant,
a un augment i millora de la qualitat de l’en-
senyament, podent atendre a tot l’alumnat
en funció de les seves necessitats educati-
ves.
Funcions:

1. Impulsar i guiar, així com participar, des
de la vessant més psicopedagògica en el
desplegament al centre del pla d’acollida,
fent especial incidència en aquells alumnes
que precisaran una atenció específica.

2. Participar plenament en el disseny i
desplegament del PCC i del pla d’acció
tutorial al centre com a mitjà per atendre i
orientar als alumnes amb alguna problemà-
tica específica i per a la prevenció de con-
flictes al centre.
Tasques o activitats:

1. Participació en el desplegament de
classes de reforç en grup reduït o individu-
alitzat per aquells alumnes que arriben de
nou al centre i que tenen importants man-
cances a nivell d’aprenentatges bàsics i amb
un ritme d’aprenentatge lent i dificultós.

2. Elaboració de projectes transversals
relacionats amb l’educació multicultural per
a la prevenció de conductes de risc i con-
flictives.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Reus.

Centre: IES Horticultura i Jardineria.
Pla estratègic: Integració del sector profes-
sional a la comunitat educativa per tal de
millorar la qualitat de l’ensenyament. Con-
solidació dels cicles formatius.
Pla autoritzat pel període: 2003-2007.
Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: processos de producció
agrària.
Codi del lloc de treball: 43007385 590 Y15.

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Determinar les necessitats formatives en
els sectors professionals relacionats amb els
cicles formatius que s’imparteixen al centre

per tal d’adequar les activitats d’ensenya-
ment-aprenentatge desenvolupades en el
centre.
Funcions:

1. Identificar les necessitats formatives
del professorat dins de cada departament
per tal de garantir la consecució de l’objec-
tiu.

2. Detectar les necessitats formatives del
sector professional: empreses i organismes
del món agrari i agroalimentari (empreses de
jardineria, vivers de producció de planta,
cooperatives oleícoles, cooperatives vitivi-
nícoles, etc.).

3. Coordinar amb l’equip docent l’ade-
quació dels continguts curriculars dels ci-
cles formatius impartits al centre i de la
pròpia infrastructura (laboratori de sòls i
aigua, microbiologia, sala de processos,
hivernacles, etc.), en funció de les necessi-
tats detectades en el sector professional.
Tasques o activitats:

1. Coordinació amb l’equip docent de
l’adequació dels continguts curriculars dels
cicles formatius en funció de les necessi-
tats detectades.

2. Identificació de les empreses del sec-
tor professional agrari i  agroalimentari
existents, en primer terme a la comarca
on es troba situat el centre, i en segon
terme a nivell provincial.

3. Identificació les mancances formatives
dels tècnics que actualment desenvolupen
tasques en aquestes empreses.

Cos: professors d’ensenyaments secunda-
ris.
Lloc de treball: processos en la indústria ali-
mentària.
Codi del lloc de treball: 43007385 590 Y16

A continuació es formulen els objectius,
les funcions i les tasques d’aquest lloc de
treball singular, els quals, complementant
l’activitat docent pròpia de l’especialitat
corresponent, s’emmarquen dins dels ob-
jectius i de les actuacions establertes en el
pla estratègic del centre.
Objectius:

Determinar la infrastructura necessària per
tal d’adequar les activitats formatives del
cicle superior d’indústria alimentària a les
necessitats del sector professional.
Funcions:

1. Organitzar els laboratoris de proces-
sos i operacions en la producció de produc-
tes alimentaris al desenvolupament pràctic
dels continguts curriculars amb el material
existent.

2. Detectar les mancances referents a la
infrastructura necessària per tal de desen-
volupar les activitats d’ensenyament-apre-
nentatge que requereix el sector professio-
nal.

3. Adequar i coordinar els continguts cur-
riculars pràctics amb l’estacionalitat de pro-
ducció d’aliments.
Tasques o activitats:

1. Coordinació del professorat implicat
amb els mòduls amb contingut curricular més
pràctic.

2. Organització del laboratori i la sala
d’operacions de producció d’aliments.

3. Planificació d’activitats de caràcter
pràctic que es puguin desenvolupar amb co-
operació amb la indústria de la zona i que
són especials pel seu caràcter estacional.

4. Coordinació de les activitats de pro-
cessat i elaboració d’aliments amb l’estaci-
onalitat de producció d’aquests aliments i
que es realitza en el propi centre.

(03.021.022)

EDICTE de 15 de gener de 2003, pel qual
es notifica la resolució de 4 de novembre
de 2002 de l’expedient disciplinari incoat al
senyor Bernardo Sánchez Márquez.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució del secretari gene-
ral del Departament d’Ensenyament, de 4 de
novembre de 2002, de l’expedient discipli-
nari incoat al senyor Bernardo Sánchez
Márquez, funcionari del cos subaltern, es
notifica a la persona interessada que, en apli-
cació del que disposa l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la
resolució esmentada està a la seva disposi-
ció a les oficines de la Subdirecció General
de Personal d’Administració i Serveis del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta
4D, 08021 Barcelona, de dilluns a divendres
en horari d’oficina.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.357.027)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments
(exp. 2/03).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons, Secció d’Equipaments Educatius i Con-
tractacions.

c) Número d’expedient: 2/03.

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

ment de material escolar i educatiu amb
destinació als centres docents públics de
Catalunya, segons l’annex del plec de clàu-
sules administratives particulars. CNPA:
36.40.1, 33.2, 32.3, 36.3, 36.1, 29.24 i
36.63.

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data del dipòsit de la garantia defini-
tiva o 2 mesos a partir de la comunicació
de l’adjudicació en cas que aquesta sigui
igual o inferior a 12.020,24 euros, atès que
és un expedient amb tràmit d’urgència.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
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b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 1.666.770,81 euros, IVA in-

clòs.

—5 Garanties
Provisional: segons el que s’indica a

l’apartat E del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars
i d’acord amb l’article 35.2 del Text refós
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona, 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext.: 3758/

3759/3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 28 de febrer de 2003.
g) Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de març

de 2003. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

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

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció d’Equipaments Edu-
catius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 17 de març de 2003.
d) Hora: 10 h.

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

—10 Presentació de mostres: d’acord
amb el que s’indica a l’apartat H del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOCE: 16 de gener de 2003.

Barcelona, 17 de gener de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.017.023)

RESOLUCIÓ ENS/103/2003, de 16 de ge-
ner, de nomenament de funcionaris per
ocupar diversos llocs de treball del Depar-
tament d’Ensenyament (convocatòria de
provisió núm. EN/002/02).

Vista la Resolució ENS/2484/2002, de 3
de setembre, de convocatòria de concurs
específic de mèrits i capacitats per a la
provisió de diversos llocs de treball del
Departament d’Ensenyament (convocatòria
de provisió núm. EN/002/02), publicada al
DOGC núm. 3720, de 16.9.2002;

De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’esmen-
ten tot seguit per ocupar el lloc de treball
que en cada cas s’especifica:

Sra. Isabel Fons Serrano, cap del Servei
de Règim Econòmic.

Sra. Carme Meléndez Cuffí, cap de la Sec-
ció d’Execució de Programes.

Sra. Maria-Mireia Montané Tuca, respon-
sable de l’Oficina de Cooperació Educativa
i Científica Internacional.

Sr. Antonio Llerena Rodríguez, cap del
Gabinet d’Organització i Sistemes d’Infor-
mació.

Sra. Mireia Plana Franch, coordinadora de
la Xarxa Tècnica de Normalització Lingüís-
tica.

Sr. Joan Oliart Bermejo, responsable
d’Estudis.

Sra. Maria Pilar Cabrerizo Huerta, respon-
sable de Projectes d’Organització i Informa-
tització de Serveis Centrals.

Sra. M. Dolors Jiménez López, respon-
sable de Projectes d’Organització i Informa-
tització de les Delegacions Territorials.

Sra. Ana Rísquez Díaz, responsable de
Gestió d’Usuaris.

Sra. Mercè Pons Castellana, responsable
de la gestió administrativa de la Inspecció
d’Ensenyament.

Sr. Pablo González Díaz, cap del Servei
d’Innovació i Estudis de Qualificacions Pro-
fessionals.

Sra. M. Rosa Solans Esparrica, cap del
Servei de Programes de Transició.

Sr. Ricard Casanovas Sarsanedas, res-
ponsable de Coordinació amb el Consell
Català de Formació Professional.

Sra. Neus Pey Padrós, cap de la Secció
de Formació en Empreses.

Sra. Calamanda Vila Borralleras, cap del

Servei d’Organització de Centres i Forma-
ció Professional.

Sra. Carme Amorós Basté, secretària exe-
cutiva.

Sra. M. Rosa Bondia Domper, responsa-
ble de Gestió de Premsa.

Sra. Carme Llobera Plana, responsable
adjunta a la cap del Gabinet de la Conse-
llera.

—2 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o potestativa-
ment el corresponent al lloc del seu domi-
cili, 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, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 16 de gener de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.015.013)
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