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DECRET 47/2003, de 20 de febrer, de cre-
ació d’un col·legi d’educació infantil i pri-
mària a Figueres.

La previsió de la demanda d’escolaritza-
ció en els nivells de parvulari i educació
primària aconsella, al municipi de Figueres,
la revisió de l’oferta de places escolars
públiques per tal de possibilitar una millor
resposta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta de la consellera d’En-
senyament i d’acord amb la deliberació
prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Crear el col·legi d’educació infantil i pri-

mària a Figueres, amb codi de centre
17008006, ubicat a la pl. de Jaume Maurici,
11, de Figueres (Alt Empordà).

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.
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Barcelona, 20 de febrer de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.034.001)

RESOLUCIÓ ENS/431/2003, de 19 de fe-
brer, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat CFTE Escola Pia de
Catalunya, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre de formació de tècnics d’esport
de grau mitjà i de grau superior d’esports de
muntanya i escalada, i de grau mitjà i de grau
superior d’esports d’hivern Escola Pia de
Catalunya, de Barcelona, en petició d’auto-
rització d’obertura d’un centre docent privat,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació; el Reial decret 1913/
1997, de 19 de desembre, pel qual es con-
figuren com ensenyaments de règim especial
els conduents a l’obtenció de titulacions de
tècnics esportius, s’aproven les directrius
generals dels títols i dels corresponents en-
senyaments mínims; el Reial decret 318/2000,
de 3 de març, pel qual s’estableixen els títols
de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior
en les especialitats dels esports de muntanya
i escalada, s’aproven els corresponents en-
senyaments mínims i es regulen les proves i
els requisits d’accés a aquests ensenyaments;
el Reial decret 319/2000, de 3 de març, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic esportiu
i tècnic esportiu superior en les especialitats
d’esports d’hivern, s’aproven els correspo-
nents ensenyaments mínims i es regulen les
proves d’accés a aquests ensenyaments; el
Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual s’es-
tableix l’ordenació general dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les titu-
lacions oficials de tècnic d’esport i de tècnic
superior d’esport, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de formació de tècnics d’esport de grau
mitjà i de grau superior d’esports de munta-
nya i escalada, i de grau mitjà i de grau supe-
rior d’esports d’hivern Escola Pia de Cata-
lunya, de Barcelona, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos

mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 19 de febrer de 2003

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08061646.
Denominació: CFTE Escola Pia de Catalunya.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Ensenyaments d’esports de muntanya i
escalada:
Grau mitjà:

Alta muntanya: 10 alumnes i 2 grups.
Barrancs: 10 alumnes i 2 grups.
Escalada: 10 alumnes i 2 grups.
Mitja muntanya: 10 alumnes i 2 grups.

Grau superior:
Alta muntanya: 12 alumnes i 2 grups.
Escalada: 12 alumnes i 2 grups.
Esquí de muntanya: 12 alumnes i 2 grups.
Ensenyaments d’esports d’hivern:

Grau mitjà:
Esquí alpí: 10 alumnes i 2 grups.
Esquí de fons: 10 alumnes i 2 grups.
Planxa de neu: 10 alumnes i 2 grups.

Grau superior:
Esquí alpí: 12 alumnes i 2 grups.
Esquí de fons: 12 alumnes i 2 grups.
Planxa de neu: 12 alumnes i 2 grups.

(03.050.140)

RESOLUCIÓ ENS/446/2003, de 21 de fe-
brer, per la qual es convoca la realització de
la prova específica d’accés al primer nivell
de grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport en les
especialitats dels esports de muntanya i es-
calada.

El Reial decret 318/2000, de 3 de març,
que estableix els títols de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada, apro-

va els ensenyaments mínims corresponents
i regula les proves i els requisits d’accés a
aquests ensenyaments.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, esta-
bleix l’ordenació general dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les ti-
tulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport.

Atès que la superació de les proves es-
mentades és un requisit per a l’accés a
aquests ensenyaments, i tenint en compte
que el primer nivell del grau mitjà és comú
per a totes les especialitats dels esports de
muntanya i escalada,

Atès que correspon al Departament
d’Ensenyament regular l’aplicació i la ins-
pecció de les proves d’accés de caràcter
específic,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatò-

ria per a l’any 2003 de la prova específica
d’accés al primer nivell del grau mitjà dels
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport en les especialitats dels
esports de muntanya i escalada.

—2 Efectes
2.1 La superació de la prova específica

d’accés als ensenyaments de règim especi-
al de tècnic o tècnica d’esport en les espe-
cialitats dels esports de muntanya i escala-
da només faculta per formalitzar la matrícula
en un centre que ofereixi els ensenyaments
corresponents, sempre que es compleixin els
altres requisits d’accés.

2.2 La superació de la prova específica
d’accés no significa, per si mateixa, que es
garanteixi ni s’adquireixi el dret a una plaça
escolar.

2.3 La prova específica d’accés supe-
rada tindrà una validesa de divuit mesos,
comptats a partir de la data de la seva fina-
lització. Les persones interessades podran
sol·licitar el certificat de superació de la
prova, que expedirà el/la secretari/ària del
tribunal nomenat per desenvolupar-la.

—3 Convocatòria
La prova específica d’accés es desenvo-

luparà entre els dies 7 i 12 d’abril de 2003,
al massís del Montseny (Barcelona). Es
podrà dur a terme en una o més jornades,
en funció dels/les aspirants inscrits/tes i les
condicions meteorològiques.

—4 Requisits
Les persones que vulguin realitzar la pro-

va específica d’accés als ensenyaments de
tècnic o tècnica d’esport en les especiali-
tats dels esports de muntanya i escalada
hauran de tenir 16 anys o bé complir-los
durant l’any 2003.

—5 Inscripció a la prova
5.1 La inscripció a la prova es realitzarà

entre el 10 i el 19 de març de 2003, amb-
dós inclosos.

5.2 Els impresos de sol·licitud estaran
disponibles en els llocs d’inscripció i en
l’adreça de la pàgina web del Departament
d’Ensenyament http://www.gencat.net/ense.

Aquesta sol·licitud constarà d’un joc de
tres còpies impreses a través d’Internet, de
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manera que no se’n podrà fer fotocòpies, ja
que cada sol·licitud ha de tenir un número
de referència diferenciat.

5.3 La inscripció a la prova estarà sub-
jecta a l’abonament de la taxa següent, que
s’estableix en el punt 5 de l’article 107
quinquies de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya:

Prova de caràcter específic per a l’accés
als ensenyaments de règim especial de tèc-
nic o tècnica d’esport o tècnic o tècnica
superior d’esport en qualsevol modalitat
esportiva: 45 euros.

El pagament d’aquesta taxa s’ha d’efec-
tuar en qualsevol de les oficines de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Cai-
xa” que, mitjançant transacció RIN, valida-
rà mecànicament l’imprès de sol·licitud i hi
estamparà el segell de l’entitat, de manera
que la persona interessada, amb el full que
li correspon, pugui acreditar-ne l’abona-
ment. El pagament també podrà realitzar-
se a través dels caixers de ServiCaixa, fins
a l’hora de tancament de les seves ofici-
nes de l’últim dia del termini per presentar
la sol·licitud. La manca de pagament o
l’abonament fora de termini en determina-
rà l’exclusió de l’aspirant.

5.4 Les sol·licituds de realització de la
prova s’adreçaran a la seu del tribunal ava-
luador: IES Vall d’Hebron, pg. de la Vall
d’Hebron, 93-95, 08006 Barcelona, telèfon
93.212.50.04, i es podran presentar:

a) En la seu central del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions ter-
ritorials, les adreces de les quals figuren a
l’annex 1.

b) Per qualsevol dels mitjans que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú.

En cas que s’opti per presentar la sol·li-
citud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que sigui datada i sege-
llada pel funcionari o funcionària de correus,
abans de ser certificada.

5.5 La sol·licitud haurà d’anar acompa-
nyada d’una fotocòpia del document naci-
onal d’identitat o del passaport i del justifi-
cant de l’abonament de les taxes.

5.6 El llistat de persones admeses i ex-
closes, amb indicació de les causes en el cas
d’exclusió, es publicarà en el tauler d’anun-
cis de l’IES Vall d’Hebron i a la pàgina web
abans esmentada, el dia 24 de març de 2003.

En cas que el motiu d’exclusió sigui la
manca d’algun document preceptiu, l’inte-
ressat/la interessada l’haurà de presentar en
el termini de 10 dies. Si no ho fa, es consi-
derarà que desisteix de la seva sol·licitud.

5.7 La inscripció definitiva estarà sub-
jecta al lliurament de la documentació sol·li-
citada i a l’abonament de les taxes establer-
tes, d’acord amb la normativa vigent.

—6 Acte de presentació a la prova
6.1 Les persones aspirants admeses

hauran de presentar-se el dia 4 d’abril de
2003, a les 18 hores, a la seu del tribunal
avaluador, IES Vall d’Hebron, per tal de
conèixer el dia de realització de la prova i
els aspectes organitzatius, així com els iti-
neraris i temps de referència.

6.2 L’ordre d’actuació de cada grup
s’iniciarà amb la combinació de lletres HG

corresponents a la primera i segona lletra
del primer cognom, d’acord amb la Resolu-
ció ENS/1032/2002, de 22 d’abril (DOGC
núm. 3624, de 26.4.2002), per la qual es
dóna publicitat del resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar la combi-
nació de lletres a partir de la qual s’efec-
tuaran les ordenacions alfabètiques en el
procés de preinscripció i matriculació d’a-
lumnes de determinats ensenyaments per
al curs escolar 2002-2003.

—7 Contingut de la prova
La prova específica d’accés al primer

nivell de grau mitjà dels ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats dels esports de munta-
nya i escalada constarà de dues parts, el
contingut de les quals es detalla a l’annex
2 de la present Resolució.

—8 Tribunal avaluador
8.1 Es designarà un tribunal avaluador,

que tindrà com a funció organitzar-la i des-
envolupar-la, i estarà format per:

a) Un/a president/a, que serà un/a ins-
pector/a d’Ensenyament i tindrà com a fun-
ció garantir-ne el correcte desenvolupament.

b) Un/a secretari/ària, que serà un/a fun-
cionari/ària adscrit a la Direcció General de
Formació Professional i tindrà com a funció
estendre les actes del desenvolupament de
la prova i certificar que s’adapten al que
s’estableix en aquesta Resolució.

c) Tres vocals, almenys, que compleixin
els requisits de titulació o certificació esta-
blerts en els punts 3.6 i 3.7 de l’annex II i en
el punt 5 de l’annex VI del RD 318/2000, de
3 de març, que tindran com a funció realit-
zar la valoració de les actuacions de les
persones aspirants.

El tribunal podrà comptar amb la partici-
pació d’assessors o assessores i personal
de suport per a l’organització i el control de
les proves.

8.2 La composició específica del tribu-
nal es publicarà en el tauler d’anuncis de
l’IES Vall d’Hebron, així com a la pàgina web
abans esmentada, el 24 de març de 2003.

8.3 El tribunal estarà inclòs dins la ca-
tegoria tercera, als efectes que preveu el
Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modi-
ficació del Decret 337/1988, de 17 d’octu-
bre, de regulació i actualització d’indemnit-
zacions per raó de serveis a la Generalitat
de Catalunya, i de revisió dels imports de
determinades indemnitzacions.

—9 Material
Els/les aspirants hauran de portar l’equi-

pament esportiu i la vestimenta i calçat
adequat per a la realització de la prova.

—10 Verificació de la identitat dels/les as-
pirants

Abans de l’inici de la prova i durant el seu
desenvolupament, els membres del tribunal
verificaran la identitat dels/les aspirants.

—11 Qualificació
El tribunal qualificarà els continguts de ca-

dascuna de les parts de la prova, d’acord
amb el que s’estableix a l’annex 2 de la
present Resolució.

En la qualificació final de la prova s’utilit-
zaran els termes “apte/a” o “no apte/a”. Per
assolir la qualificació d’apte/a, els/les aspi-
rants hauran de superar les dues parts que
componen la prova.

—12 Publicació del resultats
Els resultats de la prova específica d’ac-

cés als ensenyaments de tècnic o tècnica
d’esport en les especialitats dels esports de
muntanya i escalada es publicaran abans del
15 d’abril de 2003, en el tauler d’anuncis
de l’IES Vall d’Hebron, així com en la pàgi-
na web del Departament d’Ensenyament
abans esmentada.

—13 Reclamacions
Les reclamacions contra la qualificació fi-

nal es presentaran per escrit a la seu del
tribunal, durant els dos dies hàbils següents
a la publicació dels resultats (exclòs el dis-
sabte, si és el cas).

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal es re-
unirà per examinar-les i resoldre-les, i en pu-
blicarà el resultat el dia següent (exclòs el
dissabte, si és el cas). De la reunió, se n’es-
tendrà l’acta corresponent.

Contra la resolució de les reclamacions,
les persones interessades podran presen-
tar recurs d’alçada davant la directora ge-
neral de Formació Professional en el termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de la
publicació dels resultats, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

—14 Inspecció
La inspecció de la prova específica d’ac-

cés als ensenyaments de tècnic o tècnica
d’esport en les especialitats dels esports de
muntanya i escalada convocades per aques-
ta Resolució correspon a la Inspecció d’En-
senyament.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 21 de febrer de 2003

Maria Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX 1

Llocs d’inscripció a la prova:

Seu central del Departament d’Ensenya-
ment: Via Augusta, 202-226, 08021 Bar-
celona;

Delegació Territorial del Baix Llobregat-
Anoia

c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu
de Llobregat;

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona;
Delegació Territorial de Barcelona II (co-

marques)
c. Casp, 15, 08010 Barcelona;
Delegació Territorial de Girona
c. Ultònia, 13, 17002 Girona;
Delegació Territorial de Lleida
ptge. de Pompeu, 4, 25006 Lleida;
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Delegació Territorial de Tarragona
c. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona;
Delegació Territorial del Vallès Occidental
c. Marquès de Comillas, 67-69, 08202

Sabadell;
Delegació Territorial de les Terres de l’Ebre
c. Poeta Vicenç Garcia, 3, 43500 Tortosa.

ANNEX 2

Objectius, contingut i avaluació de la prova

—1 Objectiu i característiques generals de
les proves

1.1 La prova d’accés als ensenyaments
de tècnic o tècnica d’esport en les especi-
alitats dels esports de muntanya i escalada
tenen per objectiu que les persones aspi-
rants demostrin que posseeixen la condició
física i les destreses específiques per poder
cursar amb aprofitament els ensenyaments
als quals volen accedir.

La prova d’accés al primer nivell del grau
mitjà dels ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport en les especi-
alitats dels esports de muntanya i escalada
constarà de dues parts:

La primera estarà formada per l’exercici
d’avaluació de la condició física.

La segona estarà formada per exercicis que
permetin avaluar les habilitats específiques.

1.2 El tribunal de la prova establirà els
itineraris, els temps de referència i l’ordre de
participació dels/les aspirants, que publica-
rà abans del començament de la prova.

1.3 Per establir el temps de referència
a què s’hauran d’ajustar els/les aspirants en
cada itinerari es tindrà en compte el temps
realitzat per una persona designada pel tri-
bunal i s’incrementarà en un màxim d’un 20
per 100. Segons les circumstàncies clima-
tològiques, es podrà incrementar novament
el temps.

1.4 Per tal d’establir el temps de refe-
rència de la primera part de la prova espe-
cífica, es tindrà en compte que l’itinerari es
realitzi mantenint una velocitat mitjana de
desplaçament de 4/5 km/h en pla, i de 400
a 500 m de desnivell per hora, en l’ascens.

—2 Contingut de la prova d’accés al pri-
mer nivell de grau mitjà.

2.1 Primera part:
a) Objectiu
Valoració de la condició física.
b) Contingut
Recórrer un itinerari de terreny variat de

muntanya, de 1.500 m de desnivell positiu
acumulat, en el temps establert pel tribunal
i transportant una motxilla carregada amb
10 kg de pes.

c) Avaluació
Aquesta primera part se superarà quan

l’aspirant hagi finalitzat el recorregut en el
temps establert pel tribunal.

2.2 Segona part:
a) Objectiu
Valoració de les habilitats específiques.
b) Contingut
L’aspirant haurà de carregar una motxilla

de 10 kg de pes i completar en el temps
establert pel tribunal tres itineraris de les
següents característiques:

Recorregut senyalitzat d’herba d’una lon-
gitud mínima de 50 m.

Recorregut senyalitzat de tartera d’una
longitud mínima de 50 m.

Recorregut senyalitzat per un pendent amb
ressalts de roca de longitud mínima de 50 m.

c) Avaluació
Aquesta segona part se superarà quan

l’aspirant hagi realitzat els tres recorreguts
sense haver patit cap caiguda i en els temps
establerts pel tribunal.

(03.052.135)

ORDRE ENS/72/2003, de 17 de febrer, per
la qual s’informa de les taxes vigents que es
gestionen en el Departament d’Ensenyament.

La disposició addicional 2 de la Llei 31/
2002, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals i administratives (DOGC núm. 3791, de
31.12.2002), estableix que durant el primer
trimestre de 2003, cada un dels departa-
ments de la Generalitat de Catalunya ha de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, només amb efectes informa-
tius, una relació de les taxes vigents que
gestionen, en què s’identifiquin els serveis
i les activitats que meriten cadascuna d’elles
i la quota corresponent.

En virtut d’això,

Ordeno:

Article únic
Informar que les taxes vigents que es ges-

tionen des del Departament d’Ensenyament
són les següents:

—1 Taxa per l’expedició de títols acadè-
mics i professionals:

1. Batxillerat: títol de batxillerat, 43,50
euros.

2. Formació professional específica:
2.1 Títol de tècnic o tècnica: 43,50 eu-

ros.
2.2 Títol de tècnic o tècnica superior:

48,75 euros.
3. Ensenyaments de règim especial:
3.1 Ensenyaments de música i dansa:
3.1.1 Títol professional: 43,50 euros.
3.1.2 Títol superior: 97,40 euros.
3.2 Ensenyaments d’art dramàtic:
3.2.1 Títol superior d’art dramàtic: 97,40

euros.
3.3 Ensenyaments d’arts plàstiques i

disseny:
3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 43,50

euros.
3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior:

48,75 euros.
3.3.3 Títol de conservació i restauració de

béns culturals: 48,75 euros.
3.3.4 Títol de disseny: 48,75 euros.
3.4 Ensenyaments d’idiomes: certificat

d’aptitud d’idiomes: 48,75 euros.
4. Reexpedició (expedició de duplicats):

6,45 euros.

—2 Taxa per drets de formació d’expedients:
1. Ensenyament de batxillerat:
1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent:

37,45 euros.
1.2 Plans antics:
1.2.1 Títol de batxillerat elemental: 15,60

euros.
1.2.2 Títol de batxillerat superior: 37,35

euros.

1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 37,35
euros.

2. Ensenyament de formació professional:
2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar:

15,60 euros.
2.2 Certificat d’escolaritat de formació

professional (FP) de primer grau: 8,15 euros.
2.3 Títol de tècnic o tècnica especialis-

ta: 37,35 euros.
2.4 Plans antics:
2.4.1 Títol d’oficial industrial: 15,60 euros.
2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial:

37,35 euros.
2.5 Títol d’audició i llenguatge per a

mestres: 17,95 euros.
2.6 Títol de pedagogia terapèutica:

17,95 euros.
3. Ensenyaments artístics i especialitzats:
3.1 Escola Oficial d’Idiomes: diploma

d’aptitud de l’Escola d’Idiomes: 17,95 euros.
3.2 Conservatoris de música:
3.2.1 Diploma elemental: 9,50 euros.
3.2.2 Títol professional: 17,95 euros.
3.2.3 Títol de professor o professora su-

perior (grau superior): 100,30 euros.
3.2.4 Títol de professor o professora

(grau professional): 68,00 euros.
3.2.5 Diploma d’instrumentista o cantant:

21,10 euros.
3.2.6 Diploma de capacitat: pla antic,

9,50 euros.
3.3 Escoles d’arts aplicades i oficis ar-

tístics:
3.3.1 Títol de graduat o graduada: 9,50

euros.
4. Ensenyament no reglat: diploma,

16,20 euros.
—3 Taxa per la prestació dels serveis do-
cents de les escoles oficials d’idiomes:

1. Matrícula i serveis per a alumnes ofi-
cials: 132,43 euros.

2. Matrícula i drets d’examen del certifi-
cat de cicle elemental per a alumnes lliures:
49,06 euros.

3. Matrícula i drets d’examen del certifi-
cat d’aptitud per a alumnes lliures: 49,06
euros.
—4 Taxa per la prestació dels serveis do-
cents de l’Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals de Ca-
talunya i per la prestació dels serveis do-
cents que condueixen a l’obtenció del títol
de disseny de l’especialitat corresponent als
ensenyaments de disseny que estableix l’ar-
ticle 49 de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu:

1. Matrícula:
1.1 Curs complet: 593,20 euros.
1.2 Assignatura anual (per cada hora

setmanal de l’assignatura): 19,80 euros
1.3 Assignatura quadrimestral (per cada

hora setmanal de l’assignatura): 9,90 euros.
2. Proves d’accés: 47,50 euros.
3. Projecte final de carrera: 87,30 euros.
4. Secretaria:
4.1 Expedient acadèmic, certificació aca-

dèmica o trasllat acadèmic: 16,70  euros.
4.2 Compulsa de documents: 3,60 euros.
4.3 Expedició de targeta d’identitat

d’estudiant al centre: 3,60 euros.

—5 Taxa per la inscripció a les proves per
a l’obtenció dels certificats expedits per la
International Certificate Conference (ICC):

1. Inscripció: 90,20 euros.
2. Inscripció parcial: 64,40 euros.
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—6 Taxa per la inscripció a la prova d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà, i a la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior de formació professional específi-
ca i dels ensenyaments d’arts plàstiques i
de disseny, i per la inscripció a les proves
de caràcter específic per a l’accés als en-
senyaments de règim especial de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport:

1. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà de formació professional especí-
fica: 15,47 euros.

2. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà dels ensenyaments d’arts plàsti-
ques i disseny: 15,47 euros.

3. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional es-
pecífica: 24,93 euros.

4. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 24,93 euros.

5. Prova de caràcter específic per a l’ac-
cés als ensenyaments de règim especial de
tècnic d’esport o tècnic superior d’esport
en qualsevol modalitat esportiva: 45 euros.

Barcelona, 17 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.035.108)

RESOLUCIÓ ENS/432/2003, de 18 de fe-
brer, de modificació de la Resolució ENS/
2805/2002, de 18 de setembre, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Empordà
San José, de Roses.

Per la Resolució ENS/2805/2002, de 18 de
setembre (DOGC núm. 3735, de 8.10.2002),
es va autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat
Empordà San José, de Roses.

Atès que s’han observat errades a l’an-
nex de la Resolució esmentada, i d’acord
amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Modificar l’annex de la Resolució ENS/
2805/2002, de 18 de setembre, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Empordà
San José, de Roses, en el sentit següent:

A la composició del centre, autorització
d’obertura, on diu:

“Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials, amb capacitat
per a 70 llocs escolars i 2 unitats de cièn-
cies de la natura i salut, amb capacitat per
a 70 llocs escolars.”

ha de dir:
“Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials, amb capacitat
per a 70 llocs escolars, 1 unitat de ciències
de la naturalesa i la salut, amb capacitat per
a 35 llocs escolars i 1 unitat de tecnologia,
amb capacitat per a 35 llocs escolars.”

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la Consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació en el DOGC, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Girona, 18 de febrer de 2003

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

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

(03.035.079)

RESOLUCIÓ ENS/433/2003, de 18 de fe-
brer, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del parvulari privat Esplai, de
Sant Fost de Campsentelles.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
parvulari privat Esplai, de Sant Fost de
Campsentelles, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
parvulari privat Esplai, de Sant Fost de
Campsentelles, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 18 de febrer de 2003

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

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

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Sant Fost de Campsentelles.
Localitat: Sant Fost de Campsentelles.
Núm. de codi: 08026166.
Denominació: Esplai.
Adreça: c. Mare de Déu del Perpetu So-
cors, 4.
Titular: Sánchez Arnestoy, M. Glòria.
NIF: 37210424N.

S’autoritza el cessament d’activitats del
parvulari privat Esplai, de Sant Fost de
Campsentelles, amb efectes a partir de la fi
del curs 2001-2002.
(03.035.083)

RESOLUCIÓ ENS/453/2003, de 25 de fe-
brer, per la qual es modifica l’adscripció de
centres docents d’educació primària a cen-
tres docents d’educació secundària.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de participació, avaluació i govern dels
centres docents, i el Decret 31/2002, de 5
de febrer, pel qual s’estableix el règim d’ad-
missió d’alumnat als centres docents pú-
blics, concertats o sufragats amb fons pú-
blics, determinen les prioritats en l’admissió
d’alumnes a l’educació secundària obliga-
tòria i que per cursar ensenyaments d’edu-
cació secundària obligatòria tenen prioritat
els alumnes que procedeixen dels centres
d’educació primària que tenen adscrits,
segons estableixi l’òrgan competent del
Departament d’Ensenyament.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripci-
ons per adaptar-les a les necessitats d’es-
colarització.

En aquest sentit, i d’acord amb les pro-
postes formulades per les delegacions ter-
ritorials d’Ensenyament,

Resolc:
Modificar l’adscripció dels centres docents

d’educació primària als instituts d’educació
secundària i les seves seccions en els ter-
mes de l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada,
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 25 de febrer de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
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ANNEX

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Zona de vinculació: Castelló d’Empúries.

Educació secundària obligatòria
Codi: 17006083. Centre: IES de Castelló

d’Empúries (Castelló d’Empúries).

Educació primària
Codi: 17000241. Centre: CEIP Fluvianets-

ZER Empordà (l’Armentera).
Codi: 17007907. Centre: CEIP Castelló

d’Empúries II (Castelló d’Empúries).
Codi: 17000871. Centre: CEIP Ruiz Ama-

do (Castelló d’Empúries).
Codi: 17001361. Centre: CEIP Teresa de

Pallejà-ZER Empordà (Fortià).
Codi: 17003598. Centre: CEIP Vallgarri-

ga (Sant Miquel de Fluvià).
Codi: 17003628. Centre: CEIP Llagut

(Sant Pere Pescador).
Codi: 17004220. Centre: CEIP de Vilama-

colum-ZER Tramuntana (Vilamacolum).

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

Zona de vinculació: Santa Margarida i els
Monjos.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053091. Centre: IES El Foix (San-

ta Margarida i els Monjos).

Educació primària
Codi: 08016033. Centre: CEIP Mon-

tanyans-ZER Cep de Sis (Castellet i la
Gornal).

Codi: 08016161. Centre: CEIP El Caste-
llot (Castellví de la Marca).

Codi: 08028217. Centre: CEIP Doctor
Samaranch i Fina (Santa Margarida i els
Monjos).

Codi: 08037528. Centre: CEIP Sant
Domènec (Santa Margarida i els Monjos).

Zona de vinculació: Vilafranca del Penedès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08035362. Centre: IES Alt Penedès

(Vilafranca del Penedès).
Codi: 08031459. Centre: IES Eugeni

d’Ors (Vilafranca del Penedès).
Codi: 08046736. Centre: IES Mi là i

Fontanals (Vilafranca del Penedès).

Educació primària
Codi: 08000347. Centre: CEIP d’Avi-

nyonet del Penedès-ZER Font del Cuscó
(Avinyonet del Penedès).

Codi: 08017244. Centre: CEIP Font-Rú-
bia-ZER Les Graus (Font-rubí).

Codi: 08017682. Centre: CEIP Jacint Ver-
daguer (la Granada).

Codi: 08022343. Centre: CEIP Circell
(Olèrdola).

Codi: 08022367. Centre: CEIP Rossend
Montané (Olèrdola).

Codi: 08022379. Centre: CEIP Pont de
l’Arcada-ZER Font del Cuscó (Olesa de Bo-
nesvalls).

Codi: 08022586. Centre: CEIP El Drac-
ZER Cep de Sis (Pacs del Penedès).

Codi: 08023359. Centre: CEIP Virolai-ZER
Cep de Sis (Puigdàlber).

Codi: 08026099. Centre: CEIP Sant
Cugat-ZER Font del Cuscó (Sant Cugat
Sesgarrigues).

Codi: 08027018. Centre: CEIP Jaume
Balmes (Sant Martí Sarroca).

Codi: 08028151. Centre: CEIP Les Mo-

reres-ZER Cep de Sis (Santa Fe del Pe-
nedès).

Codi: 08030637. Centre: CEIP Guerau de
Peguera (Torrelles de Foix).

Codi: 08031319. Centre: CEIP Llebeig-
ZER Les Graus (Vilobí del Penedès).

Codi: 08039291. Centre: CEIP Cristòfor
Mestre (Vilafranca del Penedès).

Codi: 08031320. Centre: CEIP Estalella i
Graells (Vilafranca del Penedès).

Codi: 08031332. Centre: CEIP Josep
Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès).

Codi: 08036111. Centre: CEIP Mas i
Perera (Vilafranca del Penedès).

Codi: 08034126. Centre: CEIP Pau Boa-
da (Vilafranca del Penedès).

COMARCA DE L’ANOIA

Zona de vinculació: Masquefa.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08060514. Centre: SES de Mas-

quefa (Masquefa).

Educació primària
Codi: 08020841. Centre: CEIP El Turó

(Masquefa).
Codi: 08026889. Centre: CEIP Francesc

Mata i Sanghes-ZER Vinyes Verdes (Mas-
quefa).

Zona de vinculació: Piera.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08047820. Centre: IES Guinovarda

(Piera).

Educació primària
Codi: 08060526. Centre: CEIP Can Ca-

nals (Piera).
Codi: 08022768. Centre: CEIP Herois del

Bruc (Piera).
Codi: 08056122. Centre: CEIP Les Flan-

des (Piera).
Codi: 08022793. Centre: CEIP Renaixen-

ça-Zer Vinyes Verdes (Els Hostalets de
Pierola).

COMARCA DEL BAIX CAMP

Zona de vinculació: Cambrils.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43006654. Centre: IES Cambrils

(Cambrils).
Codi: 43000779. Centre: IES Ramon Be-

renguer IV (Cambrils).

Educació primària
Codi: 43008547. Centre: CEIP Cambrils

(Cambrils).
Codi: 43000731. Centre: CEIP Joan Ar-

dèvol (Cambrils).
Codi: 43006356. Centre: CEIP Marina-

da (Cambrils).

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Zona de vinculació: Esparreguera.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08040540. Centre: IES El Cairat (Es-

parreguera).
Codi: 08053285. Centre: IES El Castell

(Esparreguera).

Educació primària
Codi: 08014814. Centre: CEIP El Bruc-

ZER Tres Branques (El Bruc. Anoia).
Codi: 08033468. Centre: CEIP La Salut

(Collbató).

Codi: 08059354. Centre: CEIP d’Espar-
reguera (Esparreguera).

Codi: 08016872. Centre: CEIP Mare de
Déu de la Muntanya (Esparreguera).

Codi: 08043346. Centre: CEIP Montserrat
(Esparreguera).

Codi: 08036044. Centre: CEIP Pau Vila
(Esparreguera).

Codi: 08016938. Centre: CEIP Taquígraf
Garriga (Esparreguera).

Codi: 08016926. Centre: Estel (Esparre-
guera).

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Zona de vinculació: Calafell.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43007257. Centre: IES Camí de Mar

(Calafell).

Educació primària
Codi: 43000721. Centre: CEIP Mossèn

Jacint Verdaguer (Calafell).
Codi: 43000706. Centre: CEIP Santa Creu

de Calafell (Calafell).

Zona de vinculació: Cunit.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43009850. Centre: SES de Cunit

(Cunit).

Educació primària
Codi: 43000998. Centre: CEIP Pompeu

Fabra (Cunit).

COMARCA DEL MARESME

Zona de vinculació: Vilassar de Mar.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08057254. Centre: IES Vilassar de

Mar (Vilassar de Mar).
Codi: 08046803. Centre: IES Vilatzara (Vi-

lassar de Mar).

Educació primària
Codi: 08059779. Centre: CEIP Pla de

l’Avellà (Cabrera de Mar).
Codi: 08040060. Centre: CEIP Escola del

Mar (Vilassar de Mar).
Codi: 08026749. Centre: CEIP Pérez Sala

(Vilassar de Mar).
Codi: 08041696. Centre: CEIP Vaixell Bur-

riac (Vilassar de Mar).

COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY

Zona de vinculació: Banyoles.

Educació secundària obligatòria
Codi: 17000330. Centre: IES Josep Bru-

gulat (Banyoles).
Codi: 17000305. Centre: IES Pere Alsius

i Torrent (Banyoles).
Codi: 17006666. Centre: IES Pla de l’Es-

tany (Banyoles).

Educació primària
Codi: 17000342. Centre: CEIP Baldiri

Reixac (Banyoles).
Codi: 17005182. Centre: CEIP Can Puig

(Banyoles).
Codi: 17000329. Centre: CEIP Pla de

l’Ametller (Banyoles).
Codi: 17000986. Centre: CEIP La Vall del

Terri (Cornellà del Terri).
Codi: 17001097. Centre: CEIP Carles de

Fortuny (Esponellà).
Codi: 17004827. Centre: CEIP Alzina Re-

clamadora (Fontcoberta).
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Codi: 17002818. Centre: CEIP Frigolet-
ZER Les Goges (Porqueres).

Codi: 17002791. Centre: CEIP L’Entorn
(Porqueres).

Codi: 17003586. Centre: CEIP Roqueta-
ZER Les Goges (Sant Miquel de Camp-
major).

Codi: 17003801. Centre: CEIP Bora Gran-
ZER Les Goges (Serinyà).

Codi: 17004153. Centre: CEIP de Sant
Esteve de Guialbes (Vilademuls).

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Zona de vinculació: el Morell.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43008407. Centre: IES El Morell (El

Morell).

Educació primària
Codi: 43001735. Centre: CEIP Ventura

Gassol (El Morell).
Codi: 43009886. Centre: CEIP de Perafort

(Perafort).
Codi: 43005480. Centre: CEIP Mare de

Déu del Lledó (La Pobla de Mafumet).
Codi: 43004864. Centre: CEIP Pere Vir-

gili (Vilallonga del Camp).

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Zona de vinculació: Castellbisbal.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053145. Centre: IES Castellbisbal

(Castellbisbal).

Educació primària
Codi: 08057229. Centre: CEIP Castell-

bisbal (Castellbisbal).
Codi: 08015821. Centre: CEIP Mare de

Déu de Montserrat (Castellbisbal).

Zona de vinculació: Sabadell 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08039203. Centre: IES Agustí Ser-

ra i Fontanet (Sabadell).
Codi: 08024765. Centre: IES Arraona (Sa-

badell).
Codi: 08024881. Centre: IES Ferran Ca-

sablancas (Sabadell).

Educació primària
Codi: 08024807. Centre: CEIP Agnès Ar-

mengol (Sabadell).
Codi: 08024066. Centre: CEIP Alcalde

Marcet (Sabadell).
Codi: 08023918. Centre: CEIP Concòrdia

(Sabadell).
Codi: 08041672. Centre: CEIP Creu Alta

(Sabadell).
Codi: 08024856. Centre: CEIP Font Ro-

sella (Sabadell).
Codi: 08023943. Centre: CEIP Gaudí (Sa-

badell).
Codi: 08024005. Centre: CEIP Joan Ma-

ragall (Sabadell).
Codi: 08023980. Centre: CEIP Juan Ra-

món Jiménez (Sabadell).
Codi: 08024017. Centre: CEIP Miquel

Carreras (Sabadell).
Codi: 08024820. Centre: CEIP Pau Ca-

sals (Sabadell).
Codi: 08024030. Centre: CEIP Samunta-

da (Sabadell).
Codi: 08024844. Centre: CEIP Torregui-

tart (Sabadell).

Zona de vinculació: Sabadell 4.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08034591. Centre: IES Joan Oliver

(Sabadell).
Codi: 08053212. Centre: IES Jonqueres

(Sabadell).

Educació primària
Codi: 08024819. Centre: CEIP Calvet

d’Estrella (Sabadell).
Codi: 08035957. Centre: CEIP Can Deu

(Sabadell).
Codi: 08024832. Centre: CEIP Floresta

(Sabadell).
Codi: 08024790. Centre: CEIP Roureda

(Sabadell).
Codi: 08035696. Centre: CEIP Sant Julià

(Sabadell).

Zona de vinculació: Sabadell 5.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08024741. Centre: IES Escola In-

dustrial (Sabadell).
Codi: 08042020. Centre: IES Val lès

(Sabadell).

Educació primària
Codi: 08042822. Centre: CEIP Carme

Simó (Sabadell).
Codi: 08038582. Centre: CEIP Catalunya

(Sabadell).
Codi: 08023931. Centre: CEIP Enric

Casassas (Sabadell).
Codi: 08023979. Centre: CEIP Joan

Montllor (Sabadell).
Codi: 08043383. Centre: CEIP Nostra Llar

(Sabadell).
Codi: 08043954. Centre: CEIP Ribatalla-

da (Sabadell).
Codi: 08024030. Centre: CEIP Samunta-

da (Sabadell).
Codi: 08042901. Centre: CEIP Sant

Gregori (Sabadell).

Zona de vinculació: Sant Cugat del Vallès 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08046670. Centre: IES Angeleta

Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès).
Codi: 08031861. Centre: IES Leonardo da

Vinci (Sant Cugat del Vallès).

Educació primària
Codi: 08038260. Centre: CEIP Joan Ma-

ragall (Sant Cugat del Vallès).
Codi: 08026026. Centre: CEIP Pins del

Vallès (Sant Cugat del Vallès).

Zona de vinculació: Sant Cugat del Vallès 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08031873. Centre: IES Arnau Ca-

dell (Sant Cugat del Vallès).
Codi: 08031861. Centre: IES Leonardo da

Vinci (Sant Cugat del Vallès).

Educació primària
Codi: 08034692. Centre: CEIP Catalunya

(Sant Cugat del Vallès).
Codi: 08026087. Centre: CEIP Jaume

Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès).
Codi: 08025824. Centre: CEIP La Floresta

(Sant Cugat del Vallès).

Zona de vinculació: Sant Cugat del Vallès 3.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08031861. Centre: IES Leonardo da

Vinci (Sant Cugat del Vallès).

Codi: 08054873. Centre: IES Sant Cugat
(Sant Cugat del Vallès).

Educació primària
Codi: 08041234. Centre: CEIP Collserola

(Sant Cugat del Vallès).
Codi: 08025927. Centre: CEIP Joaquima

Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès).
Codi: 08059871. Centre: CEIP Sant

Cugat del Vallès (Sant Cugat del Vallès).

(03.042.152)

CORRECCIÓ D’ERRADES del Decret 255/
2001, de 25 de setembre, d’organització terri-
torial del Departament d’Ensenyament (DOGC
núm. 3485, pàg. 14995, de 3.10.2001).

Havent observat diverses errades al text
del Decret esmentat, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 3485, pàgina 14995, de
3.10.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 14995, a l’article 1.b), Dele-
gació Territorial de Barcelona II (comarques),
on diu:

“...i els municipis de Fogars de Tordera...”,
ha de dir:

“...i el municipi de Fogars de la Selva...”.

A la mateixa pàgina, a l’article 1.e), Dele-
gació Territorial de Girona, on diu:

“...comarques de Girona (llevat dels mu-
nicipis de Fogars de Tordera, de la Selva;
Montesquiu, Sant Quirze de Besora i Santa
Maria de Besora, d’Osona)”,
ha de dir:

“...comarques de Girona (llevat del muni-
cipi de Fogars de la Selva, de la Selva)”.

Barcelona, 7 de febrer de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.023.115)

RESOLUCIÓ ENS/470/2003, de 20 de fe-
brer, per la qual es convoquen les proves
d’accés als cicles de formació específica de
grau mitjà i de grau superior d’arts plàsti-
ques i disseny corresponents a l’any 2003,
adreçades a aspirants que no reuneixen els
requisits acadèmics establerts, i se’n defi-
neix el procediment.

El Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels cicles
de formació específica d’arts plàstiques i dis-
seny a Catalunya i se’n regulen els requisits
d’accés, determina la titulació acadèmica
necessària per accedir-hi. Així mateix, també
hi permet l’accés a les persones que, sense
posseir la titulació fixada, superin una prova
regulada pel Departament d’Ensenyament.

El Decret esmentat preveu la convocatò-
ria anual d’aquesta prova en els centres que
determina el Departament d’Ensenyament.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatò-

ria de la prova d’accés als cicles de forma-
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ció específica, tant de grau mitjà com de
grau superior, que hauran de realitzar les
persones que, sense reunir els requisits
acadèmics establerts, vulguin accedir als
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny que s’impartiran a Catalunya
durant el curs 2003-2004.

—2 Efectes
2.1 La superació de la prova d’accés a

cicles d’una família professional tan sols fa-
culta qui no té la titulació exigida per matricu-
lar-s’hi i en cap cas no equival a la possessió
de cap titulació acadèmica, ni a la superació
de cap àrea de l’educació secundària obliga-
tòria, ni de cap matèria de batxillerat.

2.2 Superar la prova d’accés no signi-
fica que es garanteixi ni adquireixi cap dret
a una plaça escolar que, en tot cas, s’haurà
de sol·licitar d’acord amb el que estableix
la Resolució per la qual s’aproven les nor-
mes de preinscripció i matriculació als cen-
tres d’arts plàstiques i disseny per al curs
2003-2004.

2.3 La prova d’accés superada té valide-
sa permanent. Les persones interessades
podran sol·licitar un certificat de superació de
la prova, d’acord amb el model previst que
figura a l’annex 1. El certificat de superació
de la prova d’accés a cicles d’una família és
vàlid també per a l’accés a cicles de famílies
que tenen un mateixa prova segons es deta-
lla a l’apartat 7.4 d’aquesta Resolució.

—3 Convocatòria
La prova d’accés començarà el dia 7 de

maig de 2003, a les 9.30 del matí, en els
centres docents que consten a l’annex 2
d’aquesta Resolució, d’acord amb l’horari
que la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa comunicarà als centres.

—4 Requisits d’accés
4.1 Cicles de formació específica de

grau mitjà.
Per poder presentar-se a la prova d’ac-

cés a cicles de formació específica de grau
mitjà d’arts plàstiques i disseny caldrà tenir
complerts 17 anys d’edat l’any en què es
realitza la prova d’accés.

4.2 Cicles de formació específica de
grau superior.

Per poder presentar-se a la prova d’ac-
cés a cicles de formació específica de grau
superior d’arts plàstiques i disseny caldrà
tenir complerts 20 anys d’edat l’any en què
es realitza la prova d’accés.

—5 Inscripció a la prova d’accés
5.1 La inscripció a la prova d’accés es

durà a terme entre els dies 25 de març i 25
d’abril en els centres docents que consten
a l’annex 2.

5.2 A la sol·licitud d’inscripció caldrà ad-
juntar-hi:

a) Fotocòpia del document d’identitat o
del passaport.

b) Currículum acadèmic (nivell d’estudis
i data en què es van finalitzar), formació ar-
tística no reglada (durada i període de rea-
lització), i experiències artístiques (exposi-
cions, premis, projectes, etc.).

5.3 Els centres, a la vista de la docu-
mentació presentada, verificaran si les per-
sones aspirants compleixen els requisits per
prendre part en la prova.

5.4 Tota aquesta documentació s’arxi-
varà en el centre on es faci la prova i estarà

a disposició de la comissió avaluadora que
examini la persona aspirant.

5.5 Les persones que en convocatòries
anteriors haguessin superat la prova d’ac-
cés podran formalitzar la preinscripció i la
matrícula en el període corresponent.

5.6 La inscripció a la prova estarà sub-
jecta a l’abonament de les taxes que esta-
bleix la Llei 31/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals i administratives (DOGC
núm. 3791, de 31.12.2002).

—6 Orientació de les persones aspirants
En els centres on es realitzi la prova d’ac-

cés, la direcció designarà les persones
adients per tal d’informar i assessorar les
persones interessades durant el període
d’inscripció i fins a la realització i valoració
de la prova.

Aquest assessorament previ té per objec-
te verificar l’interès que ha dut la persona
aspirant a seguir aquesta via formativa i
donar-li informació del cicle que es proposa
seguir, de les característiques i dels models
de prova existents.

—7 Prova d’accés als cicles de grau mitjà
i superior: objectius, composició i contingut.

7.1 Objectius de la prova d’accés.
a) Cicles de grau mitjà: l’objectiu d’a-

questa prova és acreditar la maduresa de la
persona aspirant en relació amb els objec-
tius de l’educació secundària obligatòria i
la possessió dels coneixements i les habi-
litats necessàries per cursar amb aprofita-
ment els ensenyaments del cicle de forma-
ció específica al qual opta.

Per tal de detectar la maduresa esmen-
tada, i tenint present la naturalesa puntual
de la prova, es formulen a continuació, com
a referència, una sèrie d’objectius derivats
dels generals de l’educació secundària
obligatòria, amb les adaptacions escaients:

a.1) Analitzar els mecanismes bàsics que
regeixen i condicionen el medi físic, valorar
com hi repercuteixen les activitats humanes
en la seva defensa, conservació i millora com
a element determinant de la qualitat de vida.

a.2) Conèixer els elements essencials del
desenvolupament científic i tecnològic, les
seves causes i les seves implicacions sobre
la persona, la societat i l’entorn físic.

a.3) Identificar les característiques històri-
ques, culturals i socials de la societat actual.

a.4) Comprendre i produir missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i
creativitat, en llengua catalana i castellana.

a.5) Relacionar el llenguatge visual i plàs-
tic amb d’altres llenguatges, i elegir l’opció
més adequada a la finalitat comunicativa.

a.6) Realitzar composicions graficoplàs-
tiques que expressin sensibilitat en el traç,
personalisme expressiu i resultats originals.

a.7) Analitzar i interpretar, a partir de cri-
teris preestablerts, formes i imatges repre-
sentades de manera objectiva i subjectiva.

a.8) Expressar missatges utilitzant correc-
tament el lèxic del llenguatge visual i plàstic.

b) Cicles de grau superior: l’objectiu
d’aquesta prova és acreditar la maduresa
de la persona aspirant en relació amb els
objectius del batxillerat i la possessió dels
coneixements i les habilitats necessàries per
cursar amb aprofitament els ensenyaments
del cicle de formació específica al qual opta.
Per tal de detectar la maduresa esmenta-
da, i tenint present la naturalesa puntual de
la prova, es formulen a continuació, com a

referència, una sèrie d’objectius derivats
dels generals del batxillerat, amb les adap-
tacions escaients.

b.1) Usar amb correcció les tècniques de
comunicació oral i escrita, en llengua cata-
lana i castellana i, si escau, en l’aranesa, i
emprar els recursos bàsics dels llenguatges
tècnics, científics i icònics adequats al tipus
de missatge volgut.

b.2) Dominar els coneixements científics
i tecnològics fonamentals i les habilitats bà-
siques pròpies de la família professional cor-
responent, i aplicar-los a l’explicació i com-
prensió dels fenòmens i a la resolució de
nous interrogants.

b.3) Utilitzar el bagatge cultural propi per
analitzar i valorar els canvis que es produ-
eixen en el món actual.

b.4) Formular i argumentar judicis inde-
pendents amb claredat i coherència, i con-
trastar-los amb altres aliens.

b.5) Fer transferències de la tridimensió
a la bidimensió i en la mateixa bidimensió,
utilitzant les sistematitzacions de la geome-
tria plana, la geometria projectiva i la geo-
metria descriptiva.

b.6) Representar en el pla gràfic formes, es-
pais i ambients, naturals i artificials, amb di-
ferents finalitats comunicatives, implicant-hi els
corresponents continguts graficoplàstics.

b.7) Resoldre i trobar solucions adients i
creatives en projectes: graficoplàstics, de
disseny i volumètrics.

b.8) Utilitzar els mitjans, les eines i els re-
cursos adequats per a la projectació i la pre-
sentació d’obres: de disseny, graficoplàs-
tics i volumètrics.

b.9) Utilitzar els mitjans i la tecnologia de
captació, de generació i de tractament
d’imatges per realitzar missatges visuals i
audiovisuals.

b.10) Comprendre la relació forma/funció,
tret bàsic del disseny, i identificar els aspec-
tes que diferencien el disseny d’altres pro-
cessos: tecnològics, mecànics, artesans o
artístics.

b.11) Codificar i descodificar missatges
visuals i audiovisuals.

7.2 Composició de la prova.
La prova, tant la corresponent a cicles de

grau mitjà com de grau superior, tindrà dues
parts: una de caràcter general i una de
caràcter específic.

7.3 Contingut de la part de caràcter ge-
neral.

a) En el grau mitjà constarà d’exercicis
per demostrar el grau de comprensió i ex-
pressió lingüística en les dues llengües ofi-
cials, el nivell de raonament, així com la
possessió dels coneixements fonamentals
de l’educació secundària obligatòria. A l’an-
nex 3 es detallen les orientacions sobre els
temaris en relació amb els quals versaran
els exercicis i els criteris d’avaluació.

b) En el grau superior constarà d’exerci-
cis per demostrar el grau de comprensió i
expressió lingüística en les dues llengües
oficials, així com la possessió dels coneixe-
ments fonamentals del batxillerat. A l’annex
4 es detallen les orientacions sobre els te-
maris en relació als quals versaran els exer-
cicis i els criteris d’avaluació.

7.4 Contingut de la part de caràcter es-
pecífic.

a) En el grau mitjà constarà de dos exer-
cicis corresponents als objectius terminals de
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l’àrea d’educació visual i plàstica de l’edu-
cació secundària obligatòria. Un dels exerci-
cis serà comú per a l’accés a cicles de qual-
sevol família; l’altre emfasitzarà aspectes de
volum, en les famílies d’arts aplicades de
l’escultura i ceràmica artística (terrisseria), i
de tècniques d’expressió graficoplàstica en
les famílies d’art floral, arts aplicades al lli-
bre, arts aplicades al mur, ceràmica artística
(decoració ceràmica), disseny gràfic, esmalts
artístics i tèxtils artístics. A l’annex 5 es de-
tallen les orientacions sobre els temaris en
relació amb els quals versaran els exercicis
i els criteris d’avaluació.

b) En el grau superior constarà de tres
exercicis corresponents a objectius termi-
nals de les matèries següents de la moda-
litat d’arts del batxillerat: fonaments del dis-
seny, dibuix tècnic, dibuix artístic, tècniques
d’expressió graficoplàstica i volum. Els dos
primers exercicis, comuns per a les perso-
nes aspirants a qualsevol família, versaran
sobre continguts de fonaments de disseny,
i dibuix artístic i tècnic; el tercer exercici
tractarà sobre volum, en les famílies d’arts
aplicades de l’escultura, ceràmica artística,
disseny d’interiors, disseny industrial i joie-
ria d’art, i sobre tècniques d’expressió gra-
ficoplàstica en les famílies d’art floral, arts
aplicades a la indumentària, arts aplicades
al llibre, arts aplicades al mur, disseny grà-
fic, esmalts artístics i tèxtils artístics. A l’an-
nex 6 es detallen les orientacions en relació
amb els temaris sobre els que versaran els
exercicis i els criteris d’avaluació.

—8 Desenvolupament de la prova
Els exercicis de la prova corresponent als

cicles de grau mitjà i de grau superior es
desenvoluparan en una o més jornades,
repartides en sessions de matí i de tarda.
La durada de cada exercici no excedirà de
tres hores.

—9 Material
Les persones aspirants hauran de portar

a l’examen els materials adients per a la re-
alització d’un treball d’expressió gràfica i altre
material específic per a cada família, que
s’indicarà en el moment de la inscripció.

—10 Elaboració de la prova
La prova d’accés als cicles de formació

específica de grau mitjà i de grau superior
serà elaborada per la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa i tramesa a
les comissions avaluadores.

—11 Comissions avaluadores
11.1 En cadascun dels centres desig-

nats per realitzar la prova d’accés es cons-
tituirà una comissió avaluadora per a cada
família i grau, que organitzarà i qualificarà la
prova, d’acord amb les disposicions d’a-
questa Resolució i amb les instruccions que
dicti la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa.

11.2 Les persones components de les
comissions avaluadores seran nomenades
per la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa.

11.3 Les persones membres de les co-
missions avaluadores estaran subjectes a
les causes d’abstenció i recusació que pre-
veuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu.

—12 Entrevista
Les comissions avaluadores podran en-

trevistar les persones aspirants per tal
d’apreciar i ponderar altres elements de
valoració que ajudin a determinar si tenen
la preparació suficient per cursar amb apro-
fitament el cicle escollit.

L’entrevista pretén aprofundir en la infor-
mació sobre el currículum acadèmic, en les
experiències artístiques, professionals i per-
sonals de la persona aspirant, i en les se-
ves possibilitats i interessos pel que fa al
seguiment efectiu del cicle.

Per a la realització de l’entrevista serà su-
ficient la presència de dos membres de la
comissió.

—13 Currículum
Les comissions avaluadores analitzaran el

currículum de les persones aspirants. S’ana-
litzarà principalment:

a) El nivell dels estudis i la data en què
es van finalitzar. Pel que fa a la formació
artística no reglada, la durada i el període
de realització.

b) Les experiències artístiques, exposici-
ons individuals i col·lectives, premis, con-
cursos, etc.

—14 Informació
Al tauler d’anuncis del centre on es dugui

a terme la prova es faran públics els avisos
referents a l’horari dels diferents exercicis i,
si escau, de l’entrevista.

També s’hi exposaran els resultats i el ter-
mini de reclamacions.

—15 Verificació de la identitat de les per-
sones aspirants

En qualsevol moment les persones mem-
bres de la comissió avaluadora podran pro-
cedir a la verificació de la identitat de les
persones aspirants.

—16 Qualificació
Els exercicis es valoraran de 0 a 10 punts

i es considerarà superada la prova quan la
mitjana dels resultats dels diferents exerci-
cis sigui igual o superior a 5.

La comissió avaluadora valorarà per a
cada persona, de manera global i en els
termes que estableixen els articles 8 i 11 del
Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny de Catalunya i se’n regulen
els requisits d’accés, les qualificacions ob-
tingudes als diferents exercicis i, si se n’ha
fet, l’entrevista. La qualificació global es re-
flectirà en l’acta final, on també hi consta-
ran les persones no presentades. En cap
cas no es reflectiran qualificacions parcials.

—17 Publicació del resultat
El resultat de la prova es publicarà l’en-

demà mateix de la prova al tauler d’anuncis
del centre on s’ha realitzat.

—18 Reclamacions i recursos
18.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre que sigui la seu de la
comissió avaluadora corresponent, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil

següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió.
Al peu de la llista de publicació del resul-

tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

18.2 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat a la delega-
ció territorial corresponent a través de la
direcció del centre, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació
del resultat de les reclamacions.

El director o directora trametrà a la dele-
gació territorial les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-
mació, i la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estu-
diat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant i qualse-
vol altra documentació que, a iniciativa prò-
pia o a instància de la persona interessada,
consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la
delegació territorial trametrà les reclama-
cions abans de deu dies a la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
amb tota la documentació i l’informe de la
Inspecció d’Ensenyament. La Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
les resoldrà abans de 10 dies, amb notifica-
ció a la persona interessada.

—19 Conservació de documentació i tra-
mesa de dades

19.1 La direcció del centre on es fa la
prova específica d’accés conservarà durant
un període de tres mesos la documentació
generada durant la seva execució.

19.2 Les comissions avaluadores trame-
tran a la Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa el resum de les dades de
la prova d’accés segons el model que s’ad-
junta com a l’annex 8 a aquesta Resolució.

—20 Exempcions
20.1 Estaran exempts de la prova els as-

pirants que acreditin haver superat la prova
d’accés a un cicle d’igual nivell d’una famí-
lia equivalent de formació professional,
d’acord amb la taula que figura a l’annex 7.

20.2 Estaran exempts de la part gene-
ral de la prova d’accés a cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny:

Les persones aspirants que acreditin
haver superat la prova d’accés a la Univer-
sitat per a majors de 25 anys.

Les persones aspirants que posseeixin el
títol de tècnic auxiliar, si es vol accedir a un
cicle de grau mitjà, o el títol de tècnic espe-
cialista, si es vol accedir a un cicle de grau
superior, d’alguna especialitat de formació
professional.

Les persones aspirants que hagin supe-
rat la prova d’accés a un cicle de grau mitjà
o a un cicle de grau superior, d’arts plàsti-
ques i disseny o de formació professional,
pertanyent a una família diferent a la que es
vol accedir.

20.3 A la sol·licitud de preinscripció s’hi
adjuntarà una fotocòpia del certificat acre-
ditatiu o del títol corresponent.
—21 Instruccions i mesures per al desen-
volupament de la prova d’accés

21.1 Les delegacions territorials vetlla-
ran i prendran les mesures adequades per
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a la correcta execució d’aquesta Resolució.
21.2 La Direcció General d’Ordenació i

Innovació Educativa dictarà les instruccions
necessàries per a l’aplicació d’aquesta Re-
solució i prepararà la informació relativa al
desenvolupament de la prova.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 20 de febrer de 2003

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

ANNEX 1

Model de certificat

(nom i cognoms), secretari/ària de la co-
missió avaluadora de la prova d’accés a
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny de grau (mitjà/superior) de la
família professional (nom), constituïda al
centre (nom de l’escola),

Certifico:
Que (nom i cognoms), amb DNI núm.

(núm.), ha superat amb la qualificació de
(qualificació numèrica amb un decimal) la
prova d’accés a cicles de formació especí-
fica d’arts plàstiques i disseny de grau (mit-
jà/superior) de la família professional (nom),
convocada mitjançant la Resolució de 20 de
febrer de 2003, per la qual es convoquen
les proves d’accés als cicles de formació
específica de grau mitjà i de grau superior
d’arts plàstiques i disseny corresponents a
l’any 2003, adreçades a aspirants que no
reuneixen els requisits acadèmics establerts,
i se’n defineix el procediment.

(Lloc i data)
Secretari/ària
Vistiplau
President/a
(segell del centre)

ANNEX 2

Relació de centres docents on es realitzarà
la prova d’accés a cicles de formació espe-
cífica dels diferents graus i famílies profes-
sionals d’arts plàstiques i disseny:

Escola d’art Llotja, c. ciutat de Balaguer,
17, Barcelona. Tel. 93.418.17.20.

Escola d’art Deià, c. Deià, 28-38, Bar-
celona. Tel. 93.354.60.73.

Escola d’art J. Serra i Abella, c. Amadeu
Torner/Jerusalem, l’Hospitalet de Llobregat.
Tel. 93.336.68.10.

Escola d’art Pau Gargallo, Parc de Se-
rentill, s/n, Badalona. Tel. 93.399.76.52.

Escola d’art de Vic, rbla. Sant Domènec,
28, Vic. Tel. 93.885.48.51.

Escola d’art d’Olot, c. Pare Antoni Soler,
3, Olot. Tel. 972. 26.24.03.

Escola d’art Ondara, pl. Centenari, s/n,
Tàrrega. Tel. 973.31.04.86.

Escola Massana, c. de l’Hospital, 56, Bar-
celona. Tel. 93.442.20.00.

Escola d’art de Tarragona, ctra. de Valls,
s/n, Tarragona. Tel. 977.21.12.53.

Escola Municipal d’art Illa, c. Manso, 2,
Sabadell. Tel. 93.711.48.05

ANNEX 3

Orientacions sobre els temaris i criteris
d’avaluació de la part de caràcter general
de la prova d’accés a cicles de grau mitjà

I Llengua
II Matemàtiques
III Tecnologia
IV Ciències de la naturalesa
V Ciències socials

Temari: s’entén per temari el conjunt de con-
tinguts sobre els quals poden versar els
exercicis proposats.
Criteris d’avaluació: s’entén per criteris
d’avaluació els aspectes que determinen el
grau i el tipus de coneixement que ha de
mostrar l’aspirant referits al temari.

I Àrea de llengua

a) Temari:
1) Llengua escrita. Les convencions de

la llengua escrita: ortografia, puntuació i
sintaxi. Principals tipus de textos per la seva
finalitat i marques textuals: característiques
i elements bàsics.

2) Lèxic. Els sinònims, antònims i mots
polisèmics corrents. Les paraules derivades
i compostes.

3) Gramàtica. Morfologia del nom, de
l’adjectiu, dels determinants, del verb i de
l’adverbi. Classes de sintagmes. Nucli i
complements. Relacionants. Classes d’ora-
cions: oracions simples i compostes.

b) Criteris d’avaluació:
1) Produeix textos descriptius, expositius

i instructius entenedors, d’acord amb l’es-
tructura textual i les normes ortogràfiques i
de puntuació, a partir d’un fet o una situa-
ció explícits.

2) Substitueix paraules d’un text mitjan-
çant l’ús de la polisèmia, homonímia, sino-
nímia i antonímia.

3) Interpreta el significat de locucions,
modismes i frases fetes d’ús corrent en un
context a partir d’un text escrit.

4) Identifica les idees principals i secun-
dàries d’un text a partir de la seva lectura
comprensiva.

5) Identifica la funció que realitza cadas-
cuna de les parts d’una frase a partir de
l’anàlisi de frases simples.

II Àrea de matemàtiques

a) Temari:
1) Nombres naturals. Criteris de divisibi-

litat. El concepte de múltiple, divisor i nom-
bre primer.

2) El nombre enter: concepte, notació i
representació sobre la recta. Ordenació,
operacions bàsiques i propietats dels nom-
bres enters.

3) Nombres racionals: concepte, notació
i representacions. Comparació i equivalèn-
cia de fraccions. Operacions bàsiques i
propietats dels nombres racionals. Propor-
cionalitat. Nombres irracionals.

4) Equacions: concepte i nomenclatura.
Equacions de primer grau amb una incòg-
nita. Magnitud i mesures.

5) El pla i l’espai. Geometria plana. Seg-
ments, angles i triangles. El teorema de Pi-

tàgores. Polígons, circumferència i cercle.
Perímetre i àrea.

6) Geometria espacial. Políedres regulars,
cilindre, con i esfera. Volum.

7) Les funcions i les representacions grà-
fiques. Coordenades cartesianes. Caracterís-
tiques generals dels gràfics. Concepte de
funció. Funció lineal afí, representació gràfica.

8) L’estadística. Població, mostres i fre-
qüències. Paràmetres de centralització.
Gràfics estadístics.

b) Criteris d’avaluació:
1) Planifica la resolució de problemes, se-

leccionant i ordenant les dades necessàri-
es, utilitzant el mètode adequat i contras-
tant els resultats obtinguts.

2) Relaciona els diferents tipus de nom-
bres (naturals, enters, racionals) amb les
seves propietats, les diferents formes d’ex-
pressió (entera, decimal, fraccionària, per-
centual, mixta, científica) i les aplicacions a
la vida quotidiana.

3) Resol problemes amb nombres enters
i racionals, plantejant les expressions numè-
riques necessàries, realitzant els càlculs
adients i aplicant les operacions de suma,
resta, multiplicació, divisió, potenciació i
radicació quadrada.

4) Calcula percentatges, interessos i des-
comptes aplicant les tècniques de càlcul adi-
ents, a partir del plantejament de situacions
donades i de les fórmules necessàries.

5) Relaciona els conceptes geomètrics
elementals: incidència, paral·lelisme, per-
pendicularitat i angles, entre ells i amb les
seves propietats.

6) Relaciona les figures planes (cercles,
polígons i sectors circulars) i espacials (pris-
mes, piràmides, cilindres, cons i esferes)
amb els seus elements, propietats i repre-
sentacions gràfiques.

7) Calcula superfícies de figures planes
(cercles, polígons i sectors circulars) i vo-
lums de cossos geomètrics (prismes, pirà-
mides, cilindres, cons i esferes), a partir de
dades i fórmules donades.

8) Calcula els valors de les raons trigo-
nomètriques en triangles rectangles, a par-
tir de l’amplitud dels angles, i a l’inrevés,
mitjançant calculadora.

9) Determina la proporcionalitat en trian-
gles semblants i les relacions mètriques en
triangles rectangles, a partir de l’aplicació
dels teoremes de Thales, Pitàgores, del
catet i de l’altura.

10) Relaciona les unitats de mesura de
longitud, amplitud d’angles, superfícies,
volums, capacitats i temps entre elles i amb
les seves aplicacions.

11) Representa, en un sistema de coor-
denades cartesianes, fenòmens en què hi
ha una dependència lineal, a partir de pare-
lles de valors donats.

12) Interpreta la continuïtat, el creixe-
ment, els valors extrems, la periodicitat i la
tendència d’una funció a partir de la seva
expressió gràfica.

13) Planteja i resol problemes algebraics
i de dependència lineal, a partir de situaci-
ons donades i amb l’aplicació de tècniques
de càlcul d’expressions algebraiques i de
resolució d’equacions de primer grau amb
una incògnita.

14) Interpreta el significat estadístic d’un
succés, ordenant les dades, calculant els
paràmetres de centralització necessaris i
confeccionant el gràfic més adient.
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III Àrea de tecnologia

a) Temari:
1) Tecnologia i societat. Necessitats hu-

manes. Béns i recursos.
2) Agricultura, ramaderia i pesca: tipus,

tècniques, operacions i productes. Alimen-
tació: producció, elaboració i conservació
d’aliments.

3) Productes industrials: tipus i sistemes
d’obtenció. Processos industrials bàsics.
Instal·lacions, màquines, eines i efectes me-
diambientals. Indústria química i alimentà-
ria. Fabricació metal·lúrgica. Processos tèx-
tils. Edificació i construcció. Instal·lacions i
serveis de manteniment.

4) Materials. Materials bàsics i primeres
matèries: fusta, metalls, polímers, materials
tèxtils i materials de construcció. Propietats
físiques, químiques i tecnològiques. Aplica-
cions dels diferents materials. Fonts dels
recursos i processos d’obtenció.

5) Motors, màquines i instal·lacions bà-
siques. Tipus. Aplicacions. Funcionalitat.
Generació, distribució i consum de l’ener-
gia. Sistemes elèctrics i mecànics.

6) Representació gràfica i metrologia. Mag-
nituds i unitats. Instruments de mesura. Es-
cales. Croquis. Representació gràfica d’ob-
jectes. Plànols arquitectònics i d’instal·lacions.

7) Organització empresarial. Concepte, ele-
ments i tipus d’empresa. Divisió per funcions.
Departaments. Costos generals i industrials.
Pressupostos. Qualitat del producte. Relaci-
ons amb el disseny, el procés i el mercat.

8) Programari i maquinari informàtic. Apli-
cacions industrials i administratives.

b) Criteris d’avaluació:
1) Relaciona els tipus de produccions pri-

màries i industrials amb les tècniques i ope-
racions que es realitzen i els tipus de pro-
ductes que s’obtenen.

2) Relaciona les necessitats primàries i
secundàries amb els requeriments de pro-
ducció i elaboració de productes naturals i
industrials.

3) Identifica les formes d’energia que uti-
litzen les diferents màquines i sistemes tec-
nològics.

4) Relaciona els materials bàsics emprats
en la indústria amb les seves aplicacions, les
seves propietats físiques, químiques i tecno-
lògiques i els seus processos d’obtenció.

5) Identifica les màquines, eines i mate-
rials que hi intervenen, els productes que
s’obtenen i els efectes mediambientals en
els principals processos d’elaboració, fabri-
cació i construcció.

6) Identifica les aplicacions, la funcionali-
tat i les parts més importants dels motors
tèrmics i elèctrics i de les màquines i instal·la-
cions bàsiques.

7) Calcula preus de cost i de venda de
productes o realitza pressupostos en casos
senzills a partir de consums de màquines,
materials, energia, treball i de marges co-
mercials donats.

8) Representa, mitjançant croquis acotat,
la planta d’un objecte senzill.

9) Determina les mides d’un objecte o
d’un espai a partir d’un dibuix o un plànol
a escala.

10) Esquematitza un sistema elèctric o
mecànic senzill amb l’ús de simbologia con-
vencional a partir de la seva funcionalitat.

11) Relaciona les magnituds que s’utilit-
zen en els processos tecnològics amb els

seus símbols, les unitats que les expressen
i els instruments que les mesuren.

12) Identifica les possibilitats d’utilització
dels ordinadors i els perifèrics en els pro-
cessos tecnològics i en el desenvolupament
de les diferents funcions de l’empresa.

13) Relaciona els diferents tipus d’empre-
sa amb les activitats que desenvolupen, el
sector econòmic al qual pertanyen i els de-
partaments que les formen.

14) Identifica els factors que afecten la
qualitat, el cost i el preu de mercat d’un
producte industrial.

IV Àrea de ciències de la naturalesa

a) Temari:
1) Matèria i materials. Naturalesa discon-

tínua de la matèria.
2) Elements i compostos. Sistemes ma-

terials. Substàncies pures i mescles.
3) Estats físics de la matèria. Massa,

volum i densitat.
4) Transformacions químiques. Canvi quí-

mic. Reaccions d’oxidació.
5) L’energia. Formes i manifestacions de

l’energia. Transformació i conservació de
l’energia.

6) Fonts d’energia. Processos d’obten-
ció. Conceptes bàsics d’electricitat.

7) Moviment, velocitat i acceleració. Mo-
viment rectilini uniforme. Moviment uniforme-
ment accelerat. Acceleració de la gravetat.

8) Les forces com a causa de deforma-
cions i de la modificació del moviment.
Composició de forces.

9) Els organismes. La cèl·lula eucariota
vegetal i animal.

10) Els mecanismes hereditaris.
11) Els vegetals. Grups i característiques

generals.
12) Els animals. Grups i característiques

generals.
13) Anatomia del cos humà. Funcions

vitals.
b) Criteris d’avaluació:
1) Relaciona els tres estats físics de la

matèria, sòlid, líquid i gasós, amb les seves
propietats.

2) Relaciona la massa i el volum d’un cos
mitjançant la densitat.

3) Identifica les característiques diferen-
ciadores de les substàncies pures i les
mescles, dels elements i els compostos i
dels canvis físics i químics.

4) Interpreta els canvis químics senzills en
els quals participa l’oxigen (l’oxidació de
metalls, la combustió i la respiració).

5) Relaciona les diferents formes i mani-
festacions de l’energia amb els seus pro-
cessos d’obtenció i amb les transformaci-
ons energètiques que es produeixen en els
sistemes tecnològics.

6) Relaciona espai i temps d’un mòbil en
diferents casos de moviment rectilini.

7) Determina el resultat de l’acció de les
forces que actuen sobre un cos, a partir
d’esquemes representatius.

8) Determina els valors de la diferència
de potencial, la resistència i la intensitat en
un circuit elèctric a partir d’esquemes re-
presentatius.

9) Identifica les parts fonamentals de la
cèl·lula eucariota a partir d’esquemes o re-
presentacions gràfiques.

10) Identifica els mecanismes pels quals
es transmeten els caràcters hereditaris en
casos específics.

11) Identifica les característiques morfo-
lògiques externes dels grans grups de ve-
getals, vertebrats i invertebrats.

12) Relaciona els òrgans, sistemes i apa-
rells del cos humà amb les funcions que
realitzen.

V Àrea de ciències socials

a) Temari:
1) L’home i el medi. Característiques físi-

ques del medi geogràfic. Els medis naturals.
2) Transformació i explotació del territo-

ri. Evolució de l’agricultura, la indústria i el
comerç. Els espais industrials.

3) Característiques productives de l’arte-
sania, la manufactura i la indústria.

4) Organització econòmica. Funciona-
ment del mercat. Elements del mercat. As-
signació de recursos.

5) Política i cultura. Estructures socials i po-
lítiques. Institucions i principis democràtics.

b) Criteris d’avaluació:
1) Identifica les principals ciutats, països

i unitats del relleu de Catalunya, Espanya i
Europa a partir de material gràfic.

2) Identifica les característiques bàsiques
de l’agricultura, la indústria i el comerç en
els diferents períodes històrics.

3) Relaciona el nivell de desenvolupament
i dependència d’un país amb la disponibili-
tat i aprofitament dels seus recursos natu-
rals, tecnològics i humans.

4) Identifica les grans àrees industrials de
Catalunya, Espanya i Europa a partir de ma-
pes econòmics.

5) Relaciona les activitats artesanes, ma-
nufactureres i industrials amb els sistemes de
treball i el tipus de productes que s’obtenen.

6) Relaciona el preu d’un producte amb
el consum, la producció i altres factors del
mercat.

7) Relaciona les principals institucions de-
mocràtiques amb les possibilitats d’actua-
ció i participació ciutadana.

8) Relaciona les tendències i manifesta-
cions artístiques amb l’imaginari i l’expres-
sió de la societat.

ANNEX 4

Orientacions sobre els temaris i criteris d’ava-
luació de la part de caràcter general de la
prova d’accés a cicles de grau superior

I Història
II Història de l’art
III Llengua
IV Ciències de la terra i del medi ambient
V Economia

Temari: s’entén per temari el conjunt de con-
tinguts sobre els quals poden versar els
exercicis proposats.
Criteris d’avaluació: s’entén per criteris
d’avaluació els aspectes que determinen el
grau i el tipus de coneixement que ha de
mostrar l’aspirant referits al temari.

I Història

a) Temari:
1) Catalunya contemporània. Les trans-

formacions del segle XIX.
1.1 De la Guerra del Francès a la Res-

tauració borbònica (1808-1874). Les etapes
del procés de Revolució liberal. Els princi-
pals grups polítics.
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1.2 La industrialització a Catalunya. Les
transformacions als diferents sectors: la in-
dústria tèxtil, la siderúrgia, les fonts d’ener-
gia i els transports.

1.3 Els agents de la industrialització a
Catalunya: la classe obrera. Orígens i des-
envolupament del moviment obrer.

2) De la Restauració a la Segona Repú-
blica.

2.1 El sistema de la Restauració (1874-
1931). El catalanisme polític. Les Bases de
Manresa. La Mancomunitat de Catalunya.

2.2 Els moviments socials a principis de
segle. Sindicalisme i anarquisme.

3) La Segona República (1931-1936).
3.1 La societat catalana durant la Se-

gona República. Característiques i proble-
mes. La població. La qüestió agrària. Els
conflictes a les ciutats industrials. La influ-
ència de l’Església i de l’exèrcit.

3.2 El marc polític de les reformes del
Bienni Transformador (1931-1933). La
Constitució de 1931. El sufragi universal.
L’Estatut d’Autonomia de 1932.

3.3 La reacció dels diferents grups soci-
als davant les reformes del primer Bienni. Va-
gues i insurreccions anarquistes. La respos-
ta de les classes dominants. El Bienni Negre.

3.4 Les classes populars s’uneixen.
L’Aliança Obrera i els fets d’Octubre de
1934. El Front Popular.

4) La Guerra Civil (1936-1939).
4.1 Inici i evolució del conflicte. Carac-

terístiques dels dos bàndols en començar
la guerra. La participació estrangera. Les
principals etapes de la guerra civil.

4.2 Les transformacions econòmiques i
socials a la zona republicana. Col·lecti-
vitzacions i Reforma Agrària.

4.3 La zona insurrecta. La formació d’un
nou Estat. L’economia de guerra.

4.4 La situació a la reraguarda. Els efec-
tes de la guerra en la població civil.

5) El franquisme (1939-1975).
5.1 L’organització política i l’aïllament in-

ternacional.
L’evolució del franquisme: l’autarquia, el

Pla d’estabilització i la crisi final del règim.
El paper de l’exèrcit, de l’església i de de-
terminats sectors de la burgesia.

5.2 La situació econòmica de la postguer-
ra. Les conseqüències de la guerra per a
Catalunya. La repressió lingüística i cultural.

5.3 El Pla d’estabilització i el context
econòmic internacional. L’expansió econò-
mica dels anys seixanta. Els canvis socials.
Els moviments migratoris. La immigració a
Catalunya.

5.4 L’organització de les forces antifran-
quistes. El moviment obrer. El moviment es-
tudiantil. El nacionalisme. L’Assemblea de
Catalunya.

6) De la transició i l’autonomia a l’actu-
alitat.

6.1 Les bases polítiques de la transició.
La Llei de reforma política. Les primeres
eleccions democràtiques.

6.2 La Constitució de 1978. L’Estatut
d’autonomia de 1979. Els intents d’involució.

6.3 Els canvis pol ít ics a Espanya i
Catalunya des de l’any 1980 fins ara.

b) Criteris d’avaluació:
1) Catalunya contemporània. Les trans-

formacions del segle XIX.
1.1 Identifica de manera argumentada

els principals elements que constitueixen el

règim liberal, a partir de textos històrics, i/o
articles de premsa publicats.

1.2 Estableix la seqüència de les etapes
del procés de la revolució liberal a Espanya
i a Catalunya, així com els partits polítics que
hi van participar.

1.3 Estableix els fets determinants de les
diferències que es van produir entre la in-
dustrialització a Catalunya i a la resta de
l’Estat, a partir de registres gràfics, estadís-
tics, textuals,

1.4 Identifica les condicions de vida, i la
divisió social del treball de la població tre-
balladora fent menció especial del protago-
nisme dels nens i de les dones en el procés
de la industrialització de Catalunya, a partir
de registres gràfics i estadístics de treball
en les empreses tèxtils.

2) De la Restauració a la Segona Repú-
blica.

2.1 Descriu de manera sintètica i seqüen-
ciada els principals esdeveniments polítics
des de la proclamació d’Alfons XII fins a l’ar-
ribada de la Segona República, a partir de
manuals històrics, i/o articles de premsa.

2.2 Relaciona el període de la restaura-
ció d’Alfons XII amb l’inici del catalanisme
polític, la fundació de la Lliga Regionalista,
Solidaritat Catalana i la Constitució de la
Mancomunitat.

2.3 Identifica les similituds i diferències
en l’evolució del moviment obrer, en funció
de les reivindicacions i conflictes que es van
produir a Catalunya i a la resta de l’Estat, a
partir de dades i de fets històrics comparats.

2.4 Analitza les causes que van portar
a part del moviment obrer a crear la Confe-
deració Nacional del Treball (CNT) i a l’ex-
tensió de l’anarquisme i l’anarcosindicalis-
me a Catalunya i a la resta de l’estat, a partir
de registres gràfics, estadístics o textuals
i/o visuals.

3) La Segona República (1931-1936).
3.1 Descriu els principals problemes

econòmics, socials i polítics que tenia l’Es-
tat espanyol i Catalunya en el primer perío-
de de la Segona República i les reformes
que va emprendre el govern republicà per
resoldre’ls a partir de registres gràfics, es-
tadístics, textuals i/o visuals.

3.2 Estableix les similituds i diferències
dels aspectes més rellevants de la Consti-
tució de 1931 i de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya de 1932, a partir d’esquemes i
resums de textos històrics.

3.3 Valora el paper que van tenir les di-
ferents forces polítiques catalanes durant el
Bienni Transformador en les relacions del
govern de la Generalitat amb el govern de la
República, a partir de registres gràfics, i/o
textuals.

3.4 Relaciona les reformes que va em-
prendre el govern republicà amb les reacci-
ons i grau de resposta que van donar els
diferents grups socials.

3.5 Formula o planteja hipòtesis, a par-
tir dels resultats de les eleccions de 1933,
del perquè de la victòria de la dreta espa-
nyola, a partir de registres gràfics, estadís-
tics, textuals i/o audiovisuals.

3.6 Valora en forma de conclusió el canvi
que es produirà a Espanya i Catalunya en fun-
ció dels resultats obtinguts pel Front Popular
en les eleccions de 1936, i els resultats obtin-
guts per la Dreta en les eleccions de 1933, a
partir de registres gràfics, i/o textuals.

4) La Guerra Civil (1936-1939).
4.1 Elabora a manera de conclusió les

característiques del territori, població, recur-
sos econòmics i exèrcits a l’inici de la guer-
ra civil en cada zona, a partir de registres
gràfics, estadístics, textuals o cartogràfics.

4.2 Estableix el paper que van tenir les
diferents potències en el transcurs i l’aca-
bament de la guerra, a partir de documents,
textos i registres estadístics.

4.3 Situa geogràficament en un mapa
d’Espanya els fets històrics més rellevants de
les etapes del desenvolupament de la guerra.

4.4 Estableix les diferències entre les
transformacions socials, econòmiques i
polítiques que es van produir en la zona
republicana i en la zona insurrecta, durant
la guerra, a partir de registres gràfics, esta-
dístics, textuals o cartogràfics.

5) El franquisme (1939-1975).
5.1 Formula conceptualment els trets

característics que van configurar el règim
franquista i les etapes del seu desenvolu-
pament, a partir de registres gràfics, textu-
als i estadístics.

5.2 Valora a manera de conclusió les re-
percussions de la instauració del règim fran-
quista a Catalunya, en relació amb l’abolició,
repressió i persecució de les seves instituci-
ons i organitzacions polítiques i culturals.

5.3 Relaciona els canvis que es van
produir a l’Estat espanyol i a Catalunya, a
partir de les mesures econòmiques del Pla
d’estabilització i de la nova conjuntura in-
ternacional amb els moviments migratoris
dels anys seixanta a partir de registres grà-
fics, textuals i estadístics.

5.4 Interpreta a partir de fonts textuals
l’evolució i el paper que van jugar les prin-
cipals forces polítiques antifranquistes i el
moviment obrer, estudiantil i associatiu en
la lluita per les llibertats i la democràcia a
l’Estat espanyol i a Catalunya.

6) De la transició i l’autonomia a l’actua-
litat.

6.1 Sintetitza de manera resumida les
principals transformacions polítiques i socials
que van succeir en el període de la transició
democràtica, fent especial èmfasi en els prin-
cipis de la Llei de reforma política, els resul-
tats de les eleccions del 15 de juny de 1977,
i el restabliment de la Generalitat provisional
en la figura de Josep Tarradellas, a partir de
registres gràfics, textuals o estadístics.

6.2 Identifica els elements més signifi-
catius de la Constitució espanyola de 1978,
a partir de registres gràfics o textuals.

6.3 Estableix les relacions i diferències en-
tre l’Estatut d’Autonomia de 1979 i el de 1932.

6.4 Sintetitza cronològicament els can-
vis polítics, econòmics i socials més impor-
tants ocorreguts a Espanya i a Catalunya,
des dels anys vuitanta fins ara.

II Història de l’art

a) Temari:
1) L’art com expressió humana en el

temps i en l’espai.
1.1 La definició de l’art en el marc de la

seva evolució històrica. Formes de classifi-
cació. Canvis en la seva conceptualització.

1.2 La funció de l’art.
1.3 La valoració del patrimoni artístic.

L’apreciació de l’art com a element actiu de
cultura.

2) L’anàlisi de les obres d’art.
2.1 El llenguatge visual: materials, pro-
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cediments tècnics i elements formals. Els
procediments d’anàlisi d’una obra d’art.

2.2 Iconografia i iconologia: el tractament
i el significat de les tipologies i dels temes.

2.3 El procés de creació. Els trets dife-
rencials de l’estil.

2.4 L’obra artística en el seu context his-
tòric: les seves influències.

3) L’art clàssic.
3.1 Arquitectura i urbanisme al món

clàssic. Característiques i evolució de l’ar-
quitectura religiosa. Característiques i evo-
lució de l’arquitectura civil. L’urbanisme a
Grècia i a Roma.

3.2 L’escultura clàssica. L’escultura a
Grècia i a Roma: característiques i la seva
evolució. Influències i tipologies.

3.3 Lectura i anàlisi d’obres d’art de re-
ferència.

4) L’art cristià a l’edat mitjana.
4.1 L’art romànic i la seva relació amb

la societat.
Característiques. Les arts plàstiques ro-

màniques i la seva relació amb l’arquitectu-
ra, temàtica i valors estètics.

4.2 L’art gòtic i la seva relació amb la
ciutat. Els principis constructius gòtics: ele-
ments estructurals i decoratius.

L’arquitectura francesa, castellana i a la
corona d’Aragó. Les arts plàstiques: la seva
relació amb l’arquitectura, temàtica i valors
estètics. La pintura gòtica.

4.3 Lectura i anàlisi d’obres d’art de re-
ferència.

5) L’art a l’edat moderna.
5.1 El Renaixement: concepte, marc

cronològic, geogràfic i sociocultural. Carac-
terístiques generals de l’arquitectura: ele-
ments estructurals, decoratius, tipologies i
concepció de l’espai. L’arquitectura religio-
sa i civil. Les arts plàstiques italianes: tèc-
niques, materials, elements formals, temes
i funció de l’escultura i de la pintura. L’evo-
lució del tractament de la figura humana i la
tercera dimensió a la pintura.

5.2 El barroc: concepte, marc crono-
lògic, geogràfic i sociocultural. L’urbanis-
me. Característiques de l’arquitectura a les
diferents escoles. Les arts plàstiques a l’Es-
tat espanyol: característiques, tècniques,
materials, elements formals, temes, funci-
ons i influències d’altres escoles a la pintu-
ra i a l’escultura. L’obra de Velázquez.

5.3 Del rococó al neoclassicisme: marc
cronològic, geogràfic i sociocultural. Carac-
terístiques.

5.4 Lectura i anàlisi d’obres d’art de re-
ferència.

6) L’art occidental al món contemporani.
6.1 L’arquitectura i l’urbanisme al segle

XIX. La seva relació amb les revolucions in-
dustrials i burgeses. L’evolució de l’urbanis-
me. L’evolució de l’arquitectura.

6.2 Les arts plàstiques del segle XIX:
tècniques, materials, elements formals, te-
mes i funcions dels diferents estils pictòrics:
romanticisme, realisme, impressionisme.
L’obra de Goya. La pintura catalana. L’evo-
lució de l’escultura.

6.3 Arquitectura i urbanisme del segle
XX. La seva relació amb les tensions soci-
als, polítiques i amb les innovacions cientí-
fiques i tecnològiques. Trets de les princi-
pals corrents arquitectòniques.

6.4 Les arts plàstiques de la primera
meitat del segle XX. Característiques gene-
rals de les primeres avantguardes.

6.5 Les arts plàstiques de la segona
meitat del segle XX. Trets generals dels di-
ferents corrents.

6.6 Lectura i anàlisi d’obres d’art de re-
ferència.

b) Criteris d’avaluació:
1) Identifica els elements referits a mate-

rials, elements formals, tractament, signifi-
cat del tema, personalitat de l’autor, influ-
ències socials, polítiques i econòmiques que
configuren una obra d’art, a partir de la
documentació de referència, textos, obres
d’art o d’altres.

2) Identifica els trets més característics
d’una obra d’art que permetin situar-la en
l’estil i context històric al qual pertany, mit-
jançant l’anàlisi i la valoració de la seva
qualitat estètica.

3) Argumenta la sensibilitat artística prò-
pia que li inspira l’observació, l’anàlisi i la
valoració dels trets més característics d’una
obra d’art.

4) Valora la diferent concepció dels ele-
ments formals, dels problemes tècnics, del
tractament dels temes, de la incidència dels
nous usos i funcions de l’obra d’art.

5) Determina els trets diferenciadors dels
diferents estils valorant la incidència de di-
ferents autors i els seus nous plantejaments.

III Llengua

a) Temari:
1) Llengua escrita.
1.1 La comunicació escrita. Tipologia de

textos escrits. Producció de textos escrits.
Anàlisi de textos escrits.

1.2 El text com a unitat de sentit: crea-
ció d’un text. L’adequació, la coherència i
la cohesió textual: la puntuació i l’organit-
zació de les idees.

1.3 Redacció d’un tema. Tècniques del
resum.

2) Llengua oral.
2.1 La comunicació oral. Tipologia de

textos orals. Producció de textos orals.
Anàlisi de textos orals.

2.2 Exposició d’un tema.
b) Criteris d’avaluació:
1) A partir d’un text, resumeix les idees prin-

cipals i les diferencia de les secundàries, amb
coherència discursiva, correcció ortogràfica i
gramatical i amb ús del lèxic adequat.

2) Resumeix textos i seqüència ordena-
dament les idees, amb coherència discursi-
va, correcció ortogràfica i gramatical i amb
l’ús del lèxic adequat.

3) Redacta textos, mostrant el domini
dels recursos lingüístics, amb coherència
discursiva, correcció ortogràfica i gramati-
cal i amb l’ús del lèxic adequat.

4) Expressa el significat de paraules, sin-
tagmes o frases.

5) Indica els sinònims i/o antònims de de-
terminats mots.

IV Ciències de la terra i del medi ambient

a) Temari:
1) El medi ambient com a sistema.
1.1 Concepte, elements i tipus de medi.
1.2 Aplicacions de la teoria de sistemes

a l’estudi del medi.
1.3 L’home i el medi.
2) Els components geològics del medi

ambient.
2.1 L’espai i el temps en els fenòmens

geològics.

2.2 Els sistemes terrestres. Atmosfera,
hidrosfera, litosfera i biosfera.

2.3 Els processos geològics externs i in-
terns que incideixen en el medi: el cicle de
les roques.

3) L’activitat humana i el medi ambient.
3.1 Recursos: minerals i roques, ener-

gètics, hídrics i edàfics.
3.2 Riscos: sísmics, volcànics, inunda-

cions i avingudes.
3.3 Impactes: contaminació de l’aire i de

l’aigua.
3.4 La degradació del sòl i del paisatge.
3.5 L’esgotament de recursos. Causes,

alternatives.
4) Planificació, ordenació i gestió del medi.
4.1 L’optimització de recursos.
4.2 La previsió i prevenció de riscos:

mapes de riscos.
4.3 La previsió i prevenció d’impactes:

estudis d’integració ambiental.
4.4 La legislació ambiental.
5) Les tècniques de treball.
5.1 Les tècniques de treball de camp:

orientació, mesura, presa de mostres.
5.2 Les tècniques de laboratori: anàlisi de

les propietats de les roques, determinació de
roques i minerals, anàlisi d’aigües i de sòls.

5.3 Tècniques d’extracció de documen-
tació: interpretació de mapes, talls, gràfics.

b) Criteris d’avaluació:
1) Identifica, amb l’ajut de diagrames, el

funcionament d’un entorn en termes de
circulació i dipòsit temporal de materials i
d’energia.

2) Identifica estructures, formes de relleu,
afloraments de roques i de recursos a partir
de mapes geològics estàndards i/o de foto-
grafies aèries.

3) Interpreta gràfics multivariables, climo-
grames, blocs/diagrames, talls geològics a
partir de registres gràfics i/o textuals.

4) Identifica les característiques i els com-
ponents d’un paisatge, tot situant-lo en l’es-
pai i el temps.

5) Relaciona els problemes ambientals
amb les activitats humanes que els generen
i les seves possibles solucions, a partir de
registres gràfics, textuals i/o estadístics.

6) Relaciona recursos i riscos geològics
amb els processos geològics que els origi-
nen, a partir de fotografies, articles tècnics
o d’opinió.

7) Relaciona les activitats humanes amb
els tipus de residus que generen i amb els
problemes associats al seu tractament i
gestió, a partir de registres gràfics, textuals
i/o estadístics.

8) Identifica factors naturals i/o antròpics
que influeixen en els danys causats per fe-
nòmens geològics a partir de fotografies,
articles tècnics o d’opinió.

9) Avalua els impactes ambientals de les
activitats humanes sobre el medi, a escala
local i a altres escales geogràfiques, a partir
de registres gràfics, textuals i/o estadístics.

V Economia

a) Temari:
1) El sistema econòmic
1.1 Principis i conceptes econòmics ele-

mentals. Mètodes d’anàlisi de l’economia i
judicis de valor.

1.2 Sistema econòmic. Economia de
mercat. Identificació del sistema en la lec-
tura de casos concrets. Economia i socie-
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tat: anàlisi del problema econòmic en dife-
rents contextos socials. Aplicació de la te-
oria a l’anàlisi de textos econòmics i en la
producció de textos propis.

1.3 L’empresa, unitat econòmica. Ele-
ments i objectius. Classificació dels diferents
tipus d’empresa segons aspectes diferents.
Anàlisi de la relació entre la seva funció i la
tipologia.

1.4 El mercat. Tipus de mercat. Tracta-
ment i representació gràfica de dades. In-
terpretació i anàlisi. La intervenció de l’Es-
tat. El mecanisme d’assignació de recursos.

2) El funcionament de l’economia nacional.
2.1 Mesura de l’activitat econòmica. In-

dicadors econòmics: mesura i variacions. In-
terpretació i valoració de les variacions i
l’evolució. La distribució de la renda. Anàlisi
de situacions diferents en valors i context.
Els cicles de l’economia.

2.2 Les magnituds macroeconòmi-
ques. L’oferta i demanda agregada. Equi-
libri macroeconòmic i conflicte entre objec-
tius. L’atur: tipus, causes i polítiques. El
Pressupost com a instrument de la política
econòmica. Anàlisi de les diferents partides
que el componen i del seu dèficit.

2.3 El sistema financer. Estructura. La
creació de diner. La política monetària. La
inflació: causes i efectes. Càlcul, interpre-
tació i anàlisi de les relacions entre dues o
més variables, emprant variables nominals
i reals, valors absoluts i relatius, valors glo-
bals i per càpita i també valors índex.

3) Economia internacional i creixement
econòmic.

3.1 El comerç internacional. Posicions
de lliure comerç i proteccionistes. Anàlisi de
la internacionalització de l’economia: les re-
lacions nord-sud i el procés d’integració
europea. La balança de pagaments: estruc-
tura i anàlisi dels components. Mercat de
divises i tipus de canvi. Càlcul del valor d’una
moneda respecte a la d’un altre país. Anà-
lisi de gràfiques en situacions diferents.

3.2 Creixement i desenvolupament eco-
nòmic. Factors de creixement econòmic. Di-
nàmica i límits del creixement. Valoració de
les seves conseqüències respecte al medi
ambient i a la distribució de la riquesa. El
desenvolupament econòmic.

b) Criteris d’avaluació:
1) El sistema econòmic
1.1 Argumenta, en base a conceptes i

principis econòmics elementals, amb punts
de vista propis, a partir de la lectura i ela-
boració de textos i analitzant els fenòmens
socials en el context del sistema econòmic
on es produeixen, a partir de notícies actu-
als o textos d’autors.

1.2 Elabora textos, emprant vocabulari
econòmic adequat i una redacció correcta
i identificant els judicis de valor en decisi-
ons de matèria econòmica, sobre fets eco-
nòmics o socials d’actualitat, a partir de
casos senzills de problemàtica econòmica
plantejats per diferents autors.

1.3 Identifica mesures de política eco-
nòmica i també de política mediambiental,
considerant els seus efectes en poblacions
diferents, aplicant el concepte de cost (in-
dividual o social) i de cost d’oportunitat en
la presa de decisions, a partir de notícies
actuals que recullin interessos econòmics i
polítics diferents.

1.4 Identifica i compara les característi-
ques de l’economia de mercat respecte d’al-

tres sistemes econòmics, identificant els
avantatges i inconvenients, considerant el
preu com a instrument d’assignació de re-
cursos en el sistema d’economia de mercat,
a partir de textos econòmics d’actualitat.

1.5 Representa gràficament una situa-
ció de mercat, analitzant l’oferta i la deman-
da, identificant els tipus de mercat i inter-
pretant la situació recollida, a partir de
circumstàncies senzilles, que detallin les ca-
racterístiques d’una situació de mercat en
competència perfecta o de monopoli.

1.6 Identifica els instruments d’interven-
ció de l’Estat, a partir de situacions senzi-
lles que recullin casos d’intervenció.

2) El funcionament de l’economia nacional.
2.1 Calcula, interpreta i relaciona les varia-

bles macroeconòmiques i els indicadors eco-
nòmics a partir de dades extretes de taules,
gràfics o articles de premsa sobre informació
econòmica local, nacional o estrangera.

2.2 Elabora textos, aplicant els concep-
tes macroeconòmics, analitzant l’estructu-
ra i l’evolució d’economies de diferents ni-
vells (local, nacional, estranger) a partir dels
indicadors econòmics que ha calculat o dels
donats com a dada.

2.3 Elabora textos, analitzant decisions
de política econòmica respecte a diferents
objectius, a curt i llarg termini, a partir de
textos d’autors o d’articles de premsa que
recullin mesures de política econòmica i
opinions de diferents posicions polítiques o
socials d’actualitat.

2.4 Identifica els diferents tipus d’atur, la
situació del mercat de treball, segons el ti-
pus i nivell d’atur que té, analitzant els efec-
tes del progrés tecnològic sobre l’ocupació,
a partir de casos concrets, a partir dels con-
ceptes estudiats i gràfiques del mercat do-
nats en textos seleccionats.

2.5 Selecciona la informació més adient,
segons la font i en funció de l’estudi de la
situació productiva del país que ha d’ana-
litzar, a partir d’informacions diferents, en
formats, orígens i continguts.

2.6 Calcula raons, proporcions, taxes de
creixement i índexs en base 100, a partir d‘una
taula de dades econòmiques, d’una o més
magnituds, contrastant diferents variables re-
ferides en espais i moments iguals o diferents.

2.7 Realitza la deflació de valors per cal-
cular magnituds referides a situacions econò-
miques, comparant valors nominals o reals de
períodes distints, i valors globals, de zones i
d’espais iguals o diferents, relacionant els
principals indicadors de l’activitat econòmica
per emprar-los en la presa de decisions.

2.8 Determina la distribució de la renda
(personal o geogràfica), analitzant dades i
indicadors del seu grau de concentració, o
la representació gràfica d’aquesta distribu-
ció, en una situació concreta d’un context
social determinat.

2.9 Determina com una variació en
l’oferta o la demanda de diner influeix en el
tipus d’interès i sobre l’economia real, tot
identificant les funcions que realitza el sis-
tema bancari de l’economia i les de l’auto-
ritat monetària i analitzant les seves causes
i els efectes sobre diferents grups socials, a
partir de casos concrets.

2.10 Identifica els capítols principals del
pressupost de l’Estat i el seu dèficit (o
superàvit), considerant-lo com a un instru-
ment de política econòmica i social, tot iden-
tificant les causes i les conseqüències del

dèficit públic, en un pressupost donat en un
context concret.

3) Economia internacional i creixement
econòmic.

3.1 Elabora textos, basant-se en con-
ceptes estudiats, identificant els factors i
estratègies de creixement econòmic, ana-
litzant l’evolució del creixement (tendència
a llarg termini, fluctuacions a curt termini,
situació de crisi, recessió o expansió, reper-
cussió en el medi), argumentant, si s’escau,
amb punts de vista propis.

3.2 Elabora textos, analitzant situacions
o casos concrets referits als factors afavo-
ridors de l’aparició d’economies de produc-
ció a gran escala (o deseconomies), les ten-
dències a la internacionalització de les grans
empreses, els processos d’integració eco-
nòmica, a partir d’informació referida a una
situació concreta sobre l’economia catala-
na, espanyola o mundial.

3.3 Determina les causes i conseqüèn-
cies de la creixent interdependència i de les
desigualtats d’intercanvis nord-sud, argu-
mentant críticament les repercussions del
creixement econòmic sobre el diferent grau
de desenvolupament entre regions o països,
analitzant l’estructura i l’evolució del comerç
internacional, relacionant les posicions de
lliure comerç o de proteccionisme amb els
processos d’integració econòmica i les se-
ves conseqüències.

3.4 Classifica els components de la ba-
lança de pagaments i relaciona cobraments
i pagaments internacionals amb l’oferta i la
demanda de divises, i el tipus de canvi amb
variacions en el mercat de divises, a partir
d’operacions de pagament i cobrament in-
ternacional, donades en dades i gràfiques
del mercat de divises.

ANNEX 5

Orientacions sobre els temaris i criteris
d’avaluació de la part de caràcter especí-
fic de la prova d’accés als cicles de grau
mitjà

Àrea d’educació visual i plàstica

a) Temari:
1) Percepció visual. La llum. Organització

i percepció del camp visual. Les imatges.
2) Llenguatge visual. Elements, compo-

sició i comunicació.
3) Expressió graficoplàstica. Recursos

plàstics. Tècniques d’expressió.
4) Expressió graficotècnica. Recursos i

tècniques.
b) Criteris d’avaluació:
1) Representa formes bi i tridimensionals

mostrant originalitat, imaginació i fantasia.
2) Interpreta i representa formes utilitzant

la geometria plana i descriptiva.
3) Relaciona els recursos plàstics i les

tècniques d’expressió amb les formes artís-
tiques realitzades al llarg de la història.

4) Interpreta missatges visuals de dife-
rents tipologies i representa per mitjà del
llenguatge visual i plàstic missatges eme-
sos mitjançant altres llenguatges (oral, es-
crit, musical, gestual).

5) Empra adequadament el lèxic bàsic de
l’àrea pel que fa al llenguatge, les tècniques
i els moviments artístics.
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ANNEX 6
Orientacions sobre els temaris i criteris d’ava-
luació de la part de caràcter específic de la
prova d’accés als cicles de grau superior

I Fonaments del disseny
II Dibuix artístic
III Dibuix tècnic
IV Tècniques d’expressió graficoplàstica
V Volum

I Fonaments del disseny

a) Temari:
1) L’home i el disseny.
1.1 Factors: fisiològics, psicològics i so-

ciològics.
1.2 Elements de convergència: tècnica,

funcionalitat i estètica.
2) El disseny i la seva evolució.
2.1 Els precursors del disseny. Carac-

terístiques de l’art noveau.
2.1 El modernisme a Catalunya.
2.2 L’Institut de disseny Bauhaus.
2.3 El moviment del neoplasticisme o de

stijl.
2.4 L’art déco.
2.5 El disseny actual.
3) Components del disseny bi-tridimen-

sional.
3.1 Fonaments morfològics i sintàctics.
Elements del llenguatge visual i plàstic.
Composició bi i tridimensional. Valors es-

tructurals.
Mòduls i estructures modulars.
Valors estètics i expressius.
Recursos graficoplàstics d’ideació, des-

cripció i presentació.
3.2 Necessitat i funció.
Les formes útils. Ergonometria.
Comunicació d’utilitat i ús. Signes i símbols.
Valors significat. Narració visual.
3.3 Idea i producte.
La innovació i la transformació. L’enginy.
Processos de projecció.
Originals, prototipus i maquetes.
4) Àmbits del disseny.
4.1 Bidimensional.
Disseny publicitari, tèxtil.
4.2 Tridimensional.
Disseny del producte, de joies, mobiliari.
4.3 De l’espai.
Disseny d’interiors, paisatge.
b) Criteris d’avaluació:
1) Identifica la rellevància del disseny com

a activitat que condiciona el comportament
de l’ésser humà, en les seves relacions amb
els espais i objectes de l’entorn.

2) Mostra coneixement dels fets històrics
i dels canvis socials, context de l’origen del
disseny.

3) Analitza productes de disseny atenent
a factors tecnològics, funcionals, comuni-
catius i estètics, i en valora l’adequació a
una determinada finalitat.

4) Reconeix l’abast comunicatiu del dis-
seny gràfic i la importància de la indústria
gràfica, així com també identifica els pro-
cessos i tècniques de producció més relle-
vants implicats.

5) Mostra coneixement, a grans trets, de
processos de disseny industrial, especial-
ment pel que fa a moments d’ideació, pro-
jectació, assaig, validació, que aboquen a
la producció seriada.

6) Realitza projectes elementals de dis-
seny d’àmbit bidimensional, tridimensional
i de l’espai, tot establint el procés com a

vincle entre la idea i la materialització del
producte, i utilitzant les tècniques, els ma-
terials, les eines i els recursos tècnics ne-
cessaris per al desenvolupament de la idea.

II Dibuix artístic

a) Temari:
1) Percepció i pensament visual.
1.1 Visió i percepció.
1.2 Referents naturals i artificials.
Paisatge natural i paisatge modificat.
Elements del paisatge.
Els objectes.
La figura humana.
1.3 Referents no icònics.
Idees i imatges mentals.
2) Llenguatge i comunicació visual.
2.1 El llenguatge visual i plàstic.
La sintaxi.
Factors de la composició.
Relació i organització d’elements.
2.2 La comunicació visual. Missatges i

codis específics.
3) Tècniques i procediments de dibuix.
3.1 Tècniques seques, carbonet, sèpia,

sanguina, llapis de grafit.
3.2 Tècniques humides, tinta xinesa,

aquarel·la.
3.3 Tècniques grasses.
3.4 Tècniques vàries: encolats, fotogrà-

fiques, reprogràfiques, infogràfiques.
3.5 Suports.
4) El dibuix i la seva utilitat.
4.1 Dibuix de creació i dibuix científic.
4.2 Representació figurativa, simbòlica

i abstracta.
b) Criteris d’avaluació:
1) Representa en suports bidimensionals

formes i espais, tant objectivament com sub-
jectivament, aplicant factors de clarobscur,
cromàtics, de posició, de proporció, de pers-
pectiva i de característiques de superfície.

2) Fa composicions bidimensionals amb
regles o factors compositius, expressivitat
i/o temàtica predeterminada, així com tam-
bé unes altres de lliures, impulsades per la
necessitat personal d’exterioritzar senti-
ments i inspiracions.

3) Reinterpreta i transforma imatges com-
plementant i/o alterant valors estructurals o
expressius, o semàntics, en processos d’in-
vestigació plàstica pautats o lliures.

4) Crea missatges graficoplàstics comu-
nicativament equivalents a d’altres emesos
en diferent mitjà, o en altres llenguatges.

5) Empra amb correcció i destresa tècni-
ques graficoplàstiques de totes les carac-
terístiques bàsiques (seques, humides, gras-
ses, encolats, fotogràfiques, infogràfiques,
reprogràfiques) amb els materials i utillatge
adients i adequats a les intencions expres-
sives personals.

6) Estudia i prepara formes i espais amb
intencions preestablertes i d’obtenir con-
junts interessants que propiciïn descripcions
i interpretacions graficoplàstiques reeixides.

7) Tria punts de vista d’elements referen-
cials reals i delimita enquadraments adients
a determinades intencions comunicatives.

III Dibuix tècnic

a) Temari:
1) Geometria. Valors funcionals.
2) Geometria de les formes.
Elements geomètrics propis i impropis.

Formes poligonals i corbes planes. Rela-
cions mètriques.

Formes geomètriques tridimensionals.
Políedres.

Cossos radials i de revolució. Seccions.
3) Geometria projectiva.
Transformacions projectives. Aplicacions

gràfiques.
4) Geometria descriptiva.
Projecció dièdrica.
Projecció axonomètrica.
Perspectiva cònica.
5) Normalització.
6) Croquisar.
7) Tècniques i materials aplicats.
b) Criteris d’avaluació:
1) Representa gràficament diferents ele-

ments geomètrics emprant les propietats i
les lleis de la geometria.

2) Realitza croquis i acotacions de referents
dels àmbits de la tridimensió i de l’espai.

3) Utilitza el croquis i la perspectiva intu-
ïtiva com a eines informatives, de pensament
i d’investigació gràfica.

4) Selecciona les tècniques, els materi-
als i els estris adients per dur a terme pro-
postes gràfiques.

5) Utilitza els recursos informàtics per re-
alitzar propostes de dibuix tècnic.

6) Identifica en una representació gràfica,
els elements, la simbologia, la normalització,
les relacions de les formes geomètriques re-
presentades i el procés de construcció.

IV Tècniques d’expressió graficoplàstica

a) Temari:
1) Fonaments del llenguatge visual grafi-

coplàstic.
1.1 Naturalesa i expressivitat dels ma-

terials.
1.2 Sintaxi de la forma i de la composi-

ció. Criteris d’ordenació.
2) Tècniques graficoplàstiques.
2.1 El dibuix. Esbossos i apunts. Su-

ports i estris. Tècniques i mètodes.
2.2 La pintura. Suports, estris, pig-

ments, aglutinants. Els procediments pictò-
rics.

2.3 Tècniques de producció seriada.
Gravat calcogràfic i xilogràfic. Tècniques i
materials.

2.4 Tècniques informàtiques de capta-
ció, manipulació i generació d’imatges. Sis-
temes multimèdia.

3) Les tècniques artístiques com a canal
de comunicació visual.

3.1 Evolució històrica de les tècniques,
els materials i els estils artístics en cada
societat.

3.2 Planificació de projectes visuals ar-
tístics.

Fases de treball i selecció de tècniques.
3.3 Incidència en la nostra societat dels

productes visuals. Processos i tècniques de
producció.

Els mitjans de comunicació de masses.
b) Criteris d’avaluació:
1) Selecciona i utilitza adequadament els

mitjans, els recursos i les tècniques per ex-
pressar-se artísticament i produir materials
amb una intencionalitat expressiva.

2) Analitza productes visuals graficoplàs-
tics, identificant els elements clau expres-
sats, la intencionalitat comunicativa i carac-
teritzant el seu valor sintàctic en el conjunt,
a partir de reproduccions gràfiques de pro-
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ductes singulars o bé d’imatges procedents
de mitjans de comunicació.

3) Relaciona tècniques i materials con-
crets amb el context històric i social on s’ha
produït l’obra, i amb els moviments artístics
on es pot incloure, a partir de reproducci-
ons gràfiques o de textos.

4) Planifica un projecte visual i artístic, or-
ganitzant les fases de realització i seleccio-
nant els materials, les tècniques i l’utillatge,
integrant, si escau, diferents llenguatges
visuals, com esquemes, dibuixos, dissenys
gràfics, fotografies i altres, a partir d’unes
especificacions donades.

V Volum

a) Temari:
1) Les formes naturals i artificials.
Percepció visual, tàctil i motriu.
2) Llenguatge tridimensional
2.1 Elements bàsics del llenguatge plàs-

tic tridimensional.
Morfologia i sintaxi. Elements i formes ge-

omètrics.
Elements estructurals de les formes.
El buit i el ple configuradors de l’espai.
2.2 Metodologies de creació volumètrica.
2.3 Factors comunicatius. Significat i

funció.
3) Manifestacions plàstiques tridimensi-

onals.
3.1 Expressivitat. Poètica.
3.2 Projecte i resultat. El procés com a

obra plàstica.
3.3 Escultura i arquitectura. L’obra i el

seu context.
4) Tècniques de producció tridimensional.
4.1 Tècniques d’addició.
4.2 Tècniques de subtracció.
4.3 Tècniques de construcció.
4.4 Tècniques de reproducció.
b) Criteris d’avaluació:
1) Comprèn les estructures dels elements

utilitzats en la creació de formes.
2) Valora el comportament del material

com a desencadenant del projecte tridimen-
sional i determinant metodològic.

3) Utilitza el recurs de l’espai buit i de l’es-
pai ple en la definició d’una forma tridimen-
sional i també en les relacions entre formes
en un espai.

4) Realitza composicions tridimensionals
en baixa tecnologia, emprant tècniques
d’addició, subtracció i construcció.

5) Planifica i resol processos de treball
d’acord amb una intenció o proposta prefi-
xada, tot desenvolupant conscientment les
fases necessàries: recollida d’informació,
maduració de la idea, esborranys, proves
tècniques i de materials, prototipus, realit-
zació de l’obra definitiva, si escau, i valora-
ció de resultats i processos.

6) Realitza reproduccions elementals de
formes tridimensionals.

7) Expressa idees mitjançant la narració
plàstica tridimensional, amb sistemes dis-
cursius habituals.

8) Selecciona d’entre les diferents metodo-
logies processos, tècniques i materials, les
més adients per a l’elaboració d’una determi-
nada proposta i per a l’expressió personal.

9) Analitza i valora els aspectes tècnics,
informatius, artístics i culturals de les mani-
festacions plàstiques tridimensionals, i co-
neix i aprecia les obres d’escultura, arquitec-
tura, i altres manifestacions tridimensionals
del patrimoni artístic proper.

ANNEX 7
Taula d’equivalència entre famílies professio-
nals d’arts plàstiques i disseny i formació pro-
fessional, a efectes d’exempció de la prova

Família professional d’arts plàstiques i dis-
seny/família professional de formació pro-
fessional:

Disseny gràfic/arts gràfiques, comunica-
ció, llenguatge i so.

Arts del llibre/arts gràfiques.
Arts aplicades a la indumentària/tèxtil,

confecció i pell
Disseny industrial/fabricació mecànica,

fusta i moble.
Vidre artístic/vidre i ceràmica.
Ceràmica artística/vidre i ceràmica.
Disseny d’interiors/edicaficació i obra civil
Tèxtils artístics/tèxtil, confecció i pell.

ANNEX 8

Resum de les dades de la prova d’accés a
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny, del grau (indiqueu el grau)

Centre:
Nom de la família professional:
Presentats:
No presentats:
Total preinscrits:
Superen la prova:
President de la comissió avaluadora
(nom, cognoms i signatura)
(Localitat i data)

(03.052.137)

RESOLUCIÓ ENS/471/2003, de 26 de fe-
brer, de convocatòria de la prova específica
d’accés al primer curs de grau mitjà d’ense-
nyaments de dansa per al curs 2003-2004.

D’acord amb la Llei 1/1990, de 3 d’octu-
bre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, i el Decret 84/2000, de 8 de febrer,
pel qual s’estableix l’ordenació curricular
dels ensenyaments de dansa de grau mitjà
i se’n regula la prova d’accés, el Departa-
ment d’Ensenyament ha de convocar i or-
ganitzar la prova específica d’accés al pri-
mer curs de grau mitjà per valorar, en el
moment de ser superada, la maduresa, els
coneixements, les aptituds i les habilitats es-
pecífiques de les persones aspirants per
seguir estudis de grau mitjà.

Amb aquesta finalitat i per establir el pro-
cés de desenvolupament de la prova espe-
cífica d’accés al primer curs de grau mitjà
d’ensenyaments de dansa en la convoca-
tòria de l’any 2003,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova específica d’accés

al primer curs del grau mitjà d’ensenyaments
de dansa d’acord amb aquesta Resolució.

—2 Objectiu
L’objectiu de la prova específica d’accés

serà:
a) Verificar la possessió d’aptituds i ha-

bilitats específiques per cursar amb aprofi-
tament ensenyaments de grau mitjà de
dansa en l’especialitat a la qual s’opta.

b) Valorar la maduresa i capacitat per ini-
ciar els estudis de grau mitjà.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció, amb les dades

especificades a l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució i acompanyada d’una fotografia mida
carnet, caldrà presentar-la en el centre on
es vol realitzar la prova, en el període com-
près entre els dies 17 i 31 de març.

Les persones aspirants que vulguin cur-
sar ensenyaments de grau mitjà en un de-
terminat centre públic o privat autoritzat de
grau mitjà hauran de formalitzar-hi la inscrip-
ció a la prova.

A l’annex 3 d’aquesta Resolució es deta-
llen els centres on està previst realitzar la
prova específica d’accés.

—4 Nombre i composició de les comissi-
ons avaluadores

Les persones components de les comis-
sions avaluadores de la prova específica
d’accés seran nomenades per la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.
Cadascuna estarà formada per:

a) Un inspector o inspectora del Depar-
tament d’Ensenyament o bé el director o la
directora del centre on es realitza la prova,
que presidirà la comissió.

b) Quatre professors o professores, no-
menats a proposta de la direcció del centre
on es realitza la prova, que actuaran com a
secretari o secretària i vocals de la comis-
sió. En el cas del centre integrat d’educació
secundària obligatòria i dansa Institut del Te-
atre, un dels professors pertanyerà al CEPA
Oriol Martorell.

Per a l’avaluació d’apartats específics es
podrà requerir amb caràcter consultiu la par-
ticipació d’una persona titulada de l’especia-
litat corresponent. A aquest efecte, la direc-
ció del centre on es realitza la prova farà les
gestions oportunes que garanteixin la presèn-
cia de professorat de cada especialitat.

Durant la realització de les proves hauran
de ser-hi presents en tot moment, com a
mínim, tres components de la comissió ava-
luadora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es podrà nomenar més d’una
comissió avaluadora a cada centre.

Les persones membres de la comissió
avaluadora podran comprovar la identitat de
cada aspirant.

Amb una antelació no inferior a 30 dies a
la realització de la prova, es donarà publici-
tat dels noms de les persones membres de
la comissió avaluadora al tauler d’anuncis
del centre, als efectes de complir les dispo-
sicions dels articles 28 i 29 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova específica d’accés al primer curs

de grau mitjà constarà d’un exercici amb tres
apartats: a) dansa clàssica, b) dansa crea-
tiva i música, c) danses folklòriques i/o dan-
sa espanyola.

L’exercici estarà referit als objectius termi-
nals que consten al Decret 70/1995, de 7 de
febrer, pel qual s’estableix l’ordenació curri-
cular del grau elemental d’ensenyaments de
dansa. La Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa establirà els criteris per
al plantejament d’aquest exercici.
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Cada apartat serà qualificat de zero a deu
punts; la nota global s’obtindrà a partir de
la mitjana ponderada dels tres apartats i
s’especificarà en unitats, dècimes i centè-
simes. El centre farà pública la ponderació
de cada apartat abans de l’inici de les pro-
ves. Caldrà obtenir una qualificació igual o
superior a cinc per considerar la prova su-
perada. S’expedirà un certificat acreditatiu
de superació de la prova segons el model
que figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—6 Valoració de les condicions físiques
La valoració de les condicions físiques de

la persona aspirant per practicar la dansa
serà determinada i certificada pel servei
mèdic que indiqui el centre. Aquesta valo-
ració serà analitzada i tinguda en compte
per la comissió avaluadora en el procés de
determinació de la nota global.

—7 Calendari i publicació del resultat
La prova específica d’accés al primer curs

s’iniciarà a partir del 26 de maig de 2003. Es
realitzarà en una o més jornades dividides en
sessions de durada màxima de tres hores.

Cada comissió avaluadora farà pública
amb una antelació mínima de 48 hores la
data de la publicació provisional dels resul-
tats. Els resultats definitius, un cop resoltes
les possibles reclamacions, constaran en
una acta que es farà pública no més tard
del dia 17 de juny de 2003 i posteriorment
s’arxivarà en el centre. D’aquesta acta, se
n’enviarà una còpia a la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.

—8 Efectes i validesa de la prova
La validesa de la prova específica d’ac-

cés al primer curs de grau mitjà per a l’in-
grés en qualsevol centre que disposi de
places estarà limitada al curs 2003-2004.

L’admissió en un centre de les persones as-
pirants que hagin superat la prova específica
d’accés en un centre de Catalunya o de la
resta de l’Estat s’efectuarà d’acord amb el que
preveu la disposició per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matriculació.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre que sigui la seu de la
comissió avaluadora corresponent durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió.
Al peu de la llista de publicació del re-

sultat de les reclamacions, s’indicarà el
termini i l’òrgan davant el qual es podrà
presentar reclamació.

9.2 La persona interessada podrà reite-
rar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat a la delega-
ció territorial corresponent a través de la
direcció del centre, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació
del resultat de les reclamacions.

El director o la directora trametrà a la de-
legació territorial les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-

mació i la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estu-
diat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant i qualse-
vol altra documentació que, a iniciativa prò-
pia o a instància de la persona interessada,
consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la de-
legació territorial trametrà les reclamacions
abans de deu dies a la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa amb tota
la documentació i l’informe de la Inspecció
d’Ensenyament. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa les resoldrà
abans de deu dies, amb notificació a la
persona interessada.

—10 Inspecció d’Ensenyament
La Inspecció d’Ensenyament serà respon-

sable de l’assessorament, la coordinació i
la realització de les proves, així com de la
supervisió de la proposta de components
de les comissions avaluadores. A aquest
efecte, cada delegació territorial farà les
previsions oportunes.

—11 Conservació de documentació
La direcció del centre on es fa la prova

específica d’accés conservarà durant un
període de tres mesos la documentació
generada durant la seva realització.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de febrer de 2003

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

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova especí-
fica d’accés

Dades personals i acadèmiques

Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors.
Escola de dansa a la qual assisteix.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat que desitjaria cursar.
Indicació de si té prevista la matriculació

en el centre.

ANNEX 2

Model de certificat acreditatiu de superació
de la prova d’accés

Capçalera del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de
la comissió avaluadora de la prova especí-

fica d’accés al primer curs de grau mitjà
d’ensenyaments de dansa, regulada pel
Decret 84/2000, de 8 de febrer, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular dels ense-
nyaments de dansa de grau mitjà i se’n
regula la prova d’accés,

Certifico:

Que l’aspirant (nom i cognoms) ha obtin-
gut la qualificació de (puntuació) en la pro-
va específica d’accés al primer curs de grau
mitjà d’ensenyaments de dansa, especiali-
tat de (nom de l’especialitat), convocada per
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa mitjançant la Resolució de (data).

Els efectes i la validesa de la prova són
els que figuren a l’esmentada Resolució.

I perquè consti, signo aquest certificat a
(localitat i data).

El/La secretari/ària
(signatura, nom i cognoms)

Vistiplau del/de la president/a
(signatura, nom i cognoms)

ANNEX 3

Relació de centres públics i privats on es
preveu la realització de proves específiques
d’accés

Barcelona I (ciutat): Institut del Teatre

Tarragona: centre autoritzat de grau mitjà
de dansa Artemis.

(03.055.158)

RESOLUCIÓ ENS/472/2003, de 26 de febrer,
de convocatòria de la prova d’accés a cursos
diferents del primer de grau mitjà d’ensenya-
ments de dansa per al curs 2003-2004.

D’acord amb la Llei 1/1990, de 3 d’octu-
bre, d’ordenació general del sistema educa-
tiu, i el Decret 84/2000, de 8 de febrer, pel
qual s’estableix l’ordenació curricular dels en-
senyaments de dansa de grau mitjà i se’n
regula la prova d’accés, el Departament d’En-
senyament ha de convocar i organitzar la
prova d’accés a cursos diferents del primer
de grau mitjà per valorar, en el moment de ser
superada, la maduresa, els coneixements, les
aptituds i les habilitats específiques dels as-
pirants per seguir estudis de grau mitjà.

Amb aquesta finalitat i per establir el pro-
cés de desenvolupament de la prova d’ac-
cés a cursos diferents del primer de grau
mitjà d’ensenyaments de dansa en la con-
vocatòria de l’any 2003,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova d’accés a cursos di-

ferents del primer del grau mitjà d’ensenya-
ments de dansa d’acord amb aquesta Re-
solució.

—2 Objectiu
L’objectiu de la prova d’accés a cursos

diferents del primer de grau mitjà serà:
a) Verificar la possessió d’aptituds i ha-

bilitats específiques per cursar amb aprofi-
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tament ensenyaments de grau mitjà de
dansa en l’especialitat per la qual s’opta.

b) Valorar la maduresa i la capacitat per
incorporar-se als estudis de grau mitjà.

—3 Sol·licituds d’inscripció
La sol·licitud d’inscripció, amb les dades

especificades a l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució i acompanyada d’una fotografia mida
carnet, caldrà presentar-la en el centre on
es vol realitzar la prova, durant el període
comprès entre els dies 17 i 31 de març.

—4 Composició de les comissions avalu-
adores

Les persones components de les comis-
sions avaluadores de la prova d’accés
seran nomenades per la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa. Cadas-
cuna estarà formada per:

a) Un inspector o una inspectora del De-
partament d’Ensenyament o bé el director
o la directora del centre on es realitza la
prova, que presidirà la comissió.

b) Quatre professors o professores, no-
menats o nomenades a proposta de la di-
recció del centre on es realitza la prova, que
actuaran com a secretari o secretària i vo-
cals de la comissió.

Per a l’avaluació dels diferents exercicis es
podrà requerir amb caràcter consultiu la par-
ticipació d’una persona titulada de l’especia-
litat corresponent. A aquest efecte, la direc-
ció del centre on es realitza la prova farà les
gestions oportunes que garanteixin la presèn-
cia de professorat de cada especialitat.

Durant la realització de les proves hauran
d’estar presents en tot moment, com a mí-
nim, tres components de la comissió avalu-
adora.

Si l’elevat nombre d’aspirants així ho
aconsella, es podrà nomenar més d’una
comissió avaluadora a cada centre.

Les persones membres de la comissió a-
valuadora podran comprovar la identitat de
cada aspirant.

Amb una antelació no inferior a 30 dies a
la realització de la prova, es donarà publici-
tat dels noms de les persones membres de
la comissió avaluadora al tauler d’anuncis
del centre, als efectes del que disposen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—5 Contingut i qualificació de la prova
La prova d’accés a cursos diferents del pri-

mer de grau mitjà constarà de tres exercicis,
un de general, per a aspirants de totes les
especialitats, relatiu a continguts de dansa
clàssica i música; un segon, d’específic, re-
ferit a les assignatures específiques de l’es-
pecialitat triada; i un tercer, de complemen-
tari, concernent a les assignatures no
compreses en els dos exercicis anteriors.

Els exercicis versaran sobre els objectius
i continguts especificats per cursos referits
als que consten en el Decret 84/2000, de 8
de febrer, i s’exposaran al tauler d’anuncis
dels centres on es realitza la prova a partir
del dia següent al de la publicació d’aques-
ta Resolució.

Els exercicis seran qualificats de zero a deu
punts; la nota global s’obtindrà a partir de la
mitjana ponderada dels tres exercicis i s’es-
pecificarà en unitats, dècimes i centèsimes.
El centre farà pública la ponderació de cada

exercici abans de l’inici de les proves. Cal-
drà obtenir una qualificació igual o superior
a cinc per considerar la prova superada.
S’expedirà un certificat acreditatiu de la su-
peració de la prova segons el model que fi-
gura a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Aquests exercicis seran elaborats per la
comissió avaluadora d’acord amb les ins-
truccions de la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.

—6 Valoració de les condicions físiques
La valoració de les condicions físiques de

la persona aspirant per practicar la dansa
serà determinada i certificada pel servei
mèdic que indiqui el centre. Aquesta valo-
ració serà analitzada i tinguda en compte
per la comissió avaluadora en el procés de
determinació de la nota global.

—7 Calendari i publicació del resultat de
les proves

La prova, que es realitzarà en una o més
jornades dividides en sessions d’una dura-
da màxima de tres hores, començarà a partir
del dia 26 de maig de 2003.

La comissió avaluadora farà pública, amb
una antelació mínima de 48 hores, la data dels
exercicis de cada especialitat i la de la publi-
cació provisional dels resultats. Els resultats
definitius, un cop resoltes les possibles recla-
macions, constaran en una acta que es farà
pública no més tard del dia 17 de juny i pos-
teriorment s’arxivarà en el centre. D’aquesta
acta, se n’enviarà una còpia a la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.

—8 Efectes i validesa de la prova
La validesa de la prova d’accés a cursos

diferents del primer de grau mitjà per a l’in-
grés a un centre que disposi de places
estarà limitada al curs 2003-2004.

L’admissió en un centre dels alumnes que
hagin superat la prova d’accés en un cen-
tre de Catalunya o de la resta de l’Estat
s’efectuarà d’acord amb allò que preveu la
disposició per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre que sigui la seu de la
comissió avaluadora corresponent, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, la comissió ava-
luadora es reunirà per examinar-les i resol-
dre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil
següent. A aquests únics efectes, el dissab-
te no es considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió.
Al peu de la llista de publicació del resul-

tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

9.2 La persona interessada podrà reite-
rar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat a la delega-
ció territorial corresponent a través de la
direcció del centre, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació
del resultat de les reclamacions.

El director o la directora trametrà a la de-
legació territorial les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera recla-

mació i la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estu-
diat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant, i qual-
sevol altra documentació que, a iniciativa
pròpia o a instància de la persona interes-
sada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la de-
legació territorial trametrà les reclamacions
abans de deu dies a la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa amb tota
la documentació i l’informe de la Inspecció
d’Ensenyament. La Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa les resoldrà
abans de deu dies, amb notificació a la
persona interessada.
—10 Inspecció d’Ensenyament

La Inspecció d’Ensenyament serà respon-
sable de l’assessorament, la coordinació i
la realització de les proves, així com de la
supervisió de la proposta de components
de les comissions avaluadores. A aquest
efecte, cada delegació territorial farà les
previsions oportunes.
—11 Conservació de la documentació

La direcció del centre on es fa la prova
específica d’accés conservarà durant un
període de tres mesos la documentació
generada per la seva realització.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de febrer de 2003

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

ANNEX 1
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés
Dades personals i acadèmiques:

Cognoms i nom.
Data de naixement.
Document nacional d’identitat o número

de registre del llibre de família.
Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi

postal.
Cognoms i nom dels pares o tutors.
Escola de dansa a la qual assisteix.
Curs, nivell i centre on rep ensenyaments

de règim general.
Especialitat a la qual s’inscriu.
Curs al qual vol accedir.

ANNEX 2
Model del certificat acreditatiu de la supe-
ració de la prova d’accés
Capçalera del centre:

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de
la comissió avaluadora de la prova d’accés
a cursos diferents del primer de grau mitjà
d’ensenyaments de dansa, regulada pel
Decret 84/2000, de 8 de febrer, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular dels ense-
nyaments de dansa de grau mitjà i se’n re-
gula la prova d’accés,
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Certifico:
Que l’alumne/a (nom i cognoms) ha obtin-

gut la qualificació de (puntuació) en la prova
d’accés al curs (nom del curs) d’ensenya-
ments de dansa de grau mitjà, especialitat
de (nom de l’especialitat), convocada per la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa mitjançant Resolució de (data).

Els efectes i la validesa de la prova són
els que figuren a l’esmentada Resolució.

I perquè consti, signo aquest certificat
(localitat i data)
El/La secretari/ària
(signatura, nom i cognoms)
Vistiplau del/de la president/a
(signatura, nom i cognoms)

(03.055.156)

RESOLUCIÓ ENS/486/2003, de 26 de fe-
brer, per la qual es convoca la prova d’accés
de caràcter general als ensenyaments de
règim especial que condueixen a les titulaci-
ons oficials de tècnic d’esport i tècnic supe-
rior d’esport, i a les formacions esportives
de nivell 1 i de nivell 3 que regula l’Ordre ECD/
3310/2002, corresponent a l’any 2003.

El Reial decret 1913/1997, de 19 de de-
sembre, pel qual es configuren com a ense-
nyaments de règim especial els que conduei-
xen a l’obtenció de les titulacions oficials de
tècnic d’esport i tècnic superior d’esport,
preveu en l’article 9 l’accés sense titulació a
aquests ensenyaments mitjançant la supera-
ció d’una prova de maduresa. Així mateix, la
disposició transitòria 1 preveu que, fins que
es produeixi la implantació dels ensenyaments
de règim especial en cada modalitat o espe-
cialitat esportiva, les formacions impartides
pels òrgans competents en matèria esportiva
de les comunitats autònomes i les federaci-
ons esportives podran obtenir el reconeixe-
ment a efectes de la correspondència amb la
formació de tècnic d’esport i tècnic superior
d’esport de l’especialitat corresponent.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ense-
nyaments de règim especial que conduei-
xen a les titulacions oficials de tècnic d’es-
port i tècnic superior d’esport, preveu en
l’article 10 l’accés sense titulació a aquests
ensenyaments sempre que se superi una
prova de caràcter general, i es compleixi la
resta de requisits. Aquest mateix article
preveu també que aquestes proves d’accés
puguin coincidir en contingut i en calendari
amb les proves d’accés als cicles formatius.

L’Ordre ECD/3310/2002, de 16 de de-
sembre, per la qual es regulen els aspectes
curriculars, els requisits generals i els efec-
tes de la formació en matèria esportiva, a
què es refereix la disposició transitòria 1 del
Reial decret 1913/1997, de 19 de desem-
bre, preveu en l’article 6.2 l’accés sense
titulació a aquestes formacions sempre que
se superi una prova de maduresa, i es com-
pleixi la resta de requisits.

Tenint en compte que els object ius
d’aquestes proves d’accés i els requisits
d’edat són els mateixos en els ensenyaments
de règim especial de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport i en les formacions espor-
tives a què fa referència el paràgraf anterior,

convé considerar una única convocatòria per
a la realització de les proves d’accés.

Per tot això,

Resolc:

—1 Convocar, per a l’any 2003, la prova
d’accés de caràcter general als ensenya-
ments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport, i la prova d’accés
de caràcter general a les formacions espor-
tives de nivell 1 i de nivell 3 que regula l’Or-
dre ECD/3310/2002.

—2 Efectes de la superació de les proves
2.1 La superació d’aquestes proves fa-

culta les persones que no tenen la titulació
exigida per matricular-se en els ensenya-
ments corresponents.

2.2 Les proves superades tenen validesa
permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.

—3 Convocatòria
3.1 La prova d’accés als ensenyaments

de grau mitjà de tècnic d’esport i a les for-
macions esportives de nivell 1 es durà a
terme el dia 7 de maig de 2003.

3.2 La prova d’accés als ensenyaments
de grau superior de tècnic superior d’es-
port, i la prova d’accés a les formacions
esportives de nivell 3 es durà a terme els
dies 7 i 8 de maig de 2003.

3.3 Es realitzarà una convocatòria d’inci-
dències, el dia 15 de maig, per a les persones
que s’hagin inscrit a les proves dins del termi-
ni previst i acreditin documentalment la im-
possibilitat de presentar-s’hi, per causes ali-
enes a la seva voluntat. El tribunal avaluador,
si considera l’absència justificada, autoritzarà
la presentació a aquesta convocatòria.

—4 Lloc de realització de les proves
4.1 Les proves es realitzaran als centres

docents públics que determinin els/les dele-
gats/des territorials del Departament d’Ense-
nyament. La relació de centres s’exposarà al
tauler d’anuncis de les delegacions territori-
als i en el portal de l’Administració Oberta de
Catalunya, a partir del dia 3 de març de 2003.
Els centres designats realitzaran les proves
que es determinin en cada cas.

4.2 Per tal de racionalitzar la gestió de
les proves, el/la delegat/da territorial corres-
ponent, a proposta de la Inspecció d’Ense-
nyament, podrà modificar el nombre de
centres en què es realitzin o redistribuir els/
les aspirants, tant a la convocatòria ordinà-
ria com a la d’incidències.

—5 Requisits
5.1 Poden presentar-se a la prova d’ac-

cés als ensenyaments de règim especial que
condueixen a les titulacions oficials de tèc-
nic d’esport i tècnic superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 1 i de nivell
3 que regula l’Ordre ECD/3310/2002, les
persones vulguin cursar aquests ensenya-
ments i no posseeixin la titulació acadèmi-
ca que els permeti l’accés directe.

5.2 Prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà i al nivell 1 de les formacions
esportives.

Per inscriure’s a la prova d’accés als en-
senyaments de règim especial de grau mit-
jà i al nivell 1 de les formacions esportives,
caldrà tenir complerts 18 anys d’edat o bé
complir-los durant l’any 2003.

5.3 Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior i al nivell 3 de les formacions
esportives.

Per inscriure’s a la prova d’accés als en-
senyaments de règim especial de grau su-
perior i al nivell 3 de les formacions espor-
tives, caldrà tenir complerts 20 anys d’edat
o bé complir-los durant l’any 2003.

—6 Sol·licitud
6.1 Les persones interessades presen-

taran la sol·licitud, segons el model establert,
al centre seleccionat d’entre els designats.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
la documentació següent:

Fotocòpia del document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació.

Acreditació del currículum formatiu (nivell
d’estudis, programes de garantia social, cur-
sos ocupacionals, i d’altres formacions), pro-
fessional (treballs exercits) i d’experiències
(activitats socioculturals, esportives i d’altres).

6.2 Tota aquesta documentació s’arxiva-
rà en el centre on es faci la prova i estarà a
disposició del tribunal avaluador que exami-
ni l’aspirant.

—7 Inscripció a les proves
La inscripció a les proves que es convo-

quen en aquesta Resolució es realitzarà del
10 al 24 de març de 2003 als centres de-
signats.

—8 Informació i orientació als/les aspirants
Els centres on es realitzin les proves ofe-

riran informació i assessorament a les per-
sones interessades, durant tot el procés
d’inscripció, realització i valoració de la pro-
va. Els/les directors/es designaran el per-
sonal adient per dur-la a terme.

L’objectiu d’aquesta orientació prèvia és
informar l’aspirant de les característiques de
la prova i els models existents.

—9 Prova d’accés als ensenyaments de
règim especial de grau mitjà que conduei-
xen als títols de tècnic d’esport i a les for-
macions esportives de nivell 1

9.1 L’objectiu de la prova d’accés és
que l’aspirant demostri que posseeix la pre-
paració suficient per cursar aquests ense-
nyaments amb aprofitament. Per tal de va-
lorar la preparació esmentada, i tenint
present la naturalesa d’una prova puntual,
es formulen els objectius següents, que de-
riven dels generals de l’educació secundà-
ria obligatòria, d’acord amb el Decret 96/
1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’or-
denació curr icular dels ensenyaments
d’educació secundària obligatòria (DOGC
núm. 1593, de 13.5.1992), modificat pel
Decret 127/2001, de 15 de maig:

9.1.1 Analitzar els mecanismes bàsics que
regeixen i condicionen el medi físic i valorar
com repercuteixen les activitats humanes en
la seva defensa, conservació i millora, com
a element determinant de la qualitat de vida.

9.1.2 Conèixer els elements essencials del
desenvolupament científic i tecnològic, i valo-
rar les seves causes i les seves implicacions
sobre la persona, la societat i l’entorn físic.

9.1.3 Identificar les característiques histò-
riques, culturals i socials de la societat actual.

9.1.4 Comprendre i produir missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i
creativitat, en llengua catalana, castellana i,
si escau, aranesa, i almenys en una llengua
estrangera.
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9.1.5 Interpretar i produir missatges amb
propietat, autonomia i creativitat, utilitzant
codis artístics, científics i tècnics.

9.1.6 Identificar problemes en els diver-
sos camps del coneixement i elaborar es-
tratègies per resoldre’ls, mitjançant proce-
diments intuïtius i de raonament lògic.

9.1.7 Seleccionar, tractar i comunicar in-
formació utilitzant les metodologies i els ins-
truments tecnològics apropiats, procedint
de manera organitzada, autònoma i crítica.

9.2 Continguts de la prova.
La prova d’accés als ensenyaments de rè-

gim especial de grau mitjà que condueixen
als títols de tècnic d’esport i la prova d’ac-
cés a les formacions esportives de nivell 1
és única per a totes les modalitats, especi-
alitats o disciplines esportives i es desen-
volupa en dues parts:

Part A: agrupa les àrees de llengua cata-
lana, tecnologia, ciències de la naturalesa i
ciències socials.

Part B: agrupa les àrees de llengua estran-
gera (anglès o francès), llengua castellana,
matemàtiques i educació visual i plàstica.

Els temaris i els criteris d’avaluació de la
prova són els que consten a l’annex 2 de la
Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener
(DOGC núm. 3581, de 22.2.2002), per la qual
es convoca la realització de la prova d’accés
als cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior de formació professional específica
i la prova de caràcter general dels ensenya-
ments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport per a l’any 2002.

9.3 Desenvolupament de la prova.
La prova començarà a les 16 hores del

dia 7 de maig de 2003. Pel que fa a la prova
de la convocatòria d’incidències, començarà
a les 10 hores del dia 15 de maig de 2003.

El temps de realització serà de quatre ho-
res, que es distribuiran en dos blocs tem-
porals de dues hores cadascun.

En el primer bloc es realitzaran els exer-
cicis de la part A. En acabar-lo, hi haurà un
descans de trenta minuts. En el segon bloc
es realitzaran els exercicis de la part B.

—10 Prova d’accés als ensenyaments de
règim especial de grau superior que condu-
eixen als títols de tècnic superior d’esport i
a les formacions esportives de nivell 3

10.1 Objectius de la prova.
L’objectiu de la prova d’accés a aquests

ensenyaments és que l’aspirant acrediti la
seva maduresa en relació amb els objectius
del batxillerat. Per tal de valorar la maduresa
i les capacitats de l’aspirant es formulen, com
a referència i amb les adaptacions escaients,
els següents objectius derivats dels generals
del batxillerat, d’acord amb el Decret 82/
1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’or-
denació dels ensenyaments de batxillerat
(DOGC núm. 2181, de 13.3.1996), modifi-
cat pel Decret 127/2001, de 15 de maig:

10.1.1 Usar amb correcció les tècniques
de comunicació oral i escrita, en llengua
catalana i castellana i, si escau, aranesa, i
emprar els recursos bàsics dels llenguatges
tècnic, científic i icònic, adequats al tipus
de missatge de què es tracti.

10.1.2 Comprendre i saber-se expressar
amb fluïdesa i correcció, oralment i per
escrit, en el registre estàndard d’almenys
una llengua estrangera.

10.1.3 Dominar els coneixements cientí-
fics i tecnològics fonamentals i les habilitats
bàsiques pròpies del cicle formatiu corres-
ponent i aplicar-los a l’explicació o compren-
sió dels fenòmens i a la resolució de nous
interrogants.

10.1.4 Utilitzar el bagatge de continguts
culturals propis, per analitzar, comprendre i
valorar els canvis que es produeixen en el
món actual.

10.1.5 Formular i argumentar judicis in-
dependents amb claredat i coherència, i
contrastar-los amb altres posicions i argu-
mentacions.

10.2 Contingut de la prova.
La prova és única per a totes les moda-

litats, especialitats o disciplines esportives
i constarà d’una part general i una part es-
pecífica.

a) Part comuna.
Comprendrà continguts de les matèries

següents: llengua catalana, llengua caste-
llana, idioma estranger (anglès, francès, ale-
many o italià) i història.

b) Part específica.
Comprendrà continguts de les matèries

següents:
Educació física i biologia.
Els temaris i els criteris d’avaluació de la

part comuna i de l’específica de la prova
consten a l’annex 4 de la Resolució ENS/
310/2002, de 31 de gener (DOGC núm.
3581, de 22.2.2002), per la qual es convo-
ca la realització de la prova d’accés als ci-
cles formatius de grau mitjà i de grau supe-
rior de formació professional específica i la
prova de caràcter general dels ensenya-
ments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport per a l’any 2002.

10.3 Desenvolupament de la prova.
La part comuna començarà a les 16 hores

del dia 7 maig de 2003, i la part específica
a les 16 hores del dia 8 de maig de 2003.

Pel que fa a la convocatòria d’incidènci-
es, la part comuna començarà a les 10 hores
del dia 15 de maig de 2003, i la part espe-
cífica a les 16 hores del mateix dia.

El temps per a la realització de la prova
serà de quatre hores per a la part comuna
i de tres hores per a la part específica.

La part comuna es desenvoluparà en dos
blocs temporals, de dues hores de durada
cadascun: en el primer bloc es faran els
exercicis corresponents a les matèries de
llengua catalana i de llengua castellana i en
el segon bloc els corresponents a l’idioma
estranger (anglès, francès, alemany o italià)
i història. Entre ambdós hi haurà un descans
de trenta minuts.

—11 Elaboració de les proves
Les proves seran elaborades per la Direc-

ció General de Formació Professional, la
qual les trametrà als tribunals avaluadors.

—12 Constitució dels tribunals avaluadors
Els tribunals avaluadors necessaris es

constituiran en cadascun dels centres públics
designats per realitzar les proves, d’acord
amb el nombre d’aspirants inscrits/es.

—13 Composició dels tribunals
13.1 Cada tribunal avaluador es com-

pondrà dels membres següents:
a) Un president/a, que serà el director/a

del centre, o un membre del professorat
designat per aquest/a, en cas que hi hagi més

d’un tribunal avaluador en el mateix centre.
b) Un/a secretari/ària, nomenat/da pel di-

rector/a entre el professorat del seu centre.
c) Tres vocals, nomenats pel director/a en-

tre el professorat del seu centre. En els cen-
tres en què es realitzin les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà, un d’aquests/
es vocals podrà ser nomenat/da d’entre el
professorat del Departament d’Ensenyament
que imparteix programes de garantia social, i
un/a altre/a d’entre el professorat de les es-
coles d’adults, a proposta, en aquest cas, de
la Direcció General de Formació d’Adults.

El/la delegat/da territorial nomenarà un/a
inspector/a d’Ensenyament com a supervi-
sor/a de les proves.

La relació dels membres del tribunal ava-
luador es publicarà al tauler d’anuncis del
centre docent on es realitzi la prova, no més
tard del 28 de març de 2003.

13.2 Els membres dels tribunals avalu-
adors estaran subjectes a les causes d’abs-
tenció i recusació que preveuen els articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

13.3 Els tribunals estaran inclosos dins
la categoria tercera, als efectes que preveu
el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de mo-
dificació del Decret 337/1988, de 17 d’oc-
tubre, de regulació i actualització d’indem-
nitzacions per raó de serveis a la Generalitat
de Catalunya, i de revisió dels imports de
determinades indemnitzacions.

—14 Funcions dels tribunals
Els tribunals avaluadors són els encarregats

d’organitzar, desenvolupar i qualificar les pro-
ves, d’acord amb les disposicions d’aquesta
Resolució i amb les instruccions que emeti la
Direcció General de Formació Professional.

Així mateix, el tribunal avaluador, per mit-
jà del/la seu/seva president/a, informarà
l’inspector/a que supervisa les proves de les
incidències que es produeixin en el seu des-
envolupament.

—15 Correcció de les proves
El/la director/a del centre, a petició del tri-

bunal avaluador, designarà el professorat
necessari per a la correcció corresponent.

Si en el centre no hi hagués suficient pro-
fessorat o bé no ho fos de les especialitats
adients, el/la director/a proposarà a la de-
legació territorial la designació del profes-
sorat que convingui per corregir-les.

—16 Entrevista
Els tribunals avaluadors podran entrevistar

els/les aspirants, per tal d’apreciar i ponderar
altres elements de valoració que els ajudin a
determinar si tenen la preparació suficient per
cursar, amb aprofitament, el cicle formatiu.

L’entrevista aprofundirà en la informació
sobre el currículum formatiu, en les experi-
ències professionals i personals de l’aspi-
rant, si escau, i en les seves possibilitats i
interessos, pel que fa al seguiment efectiu
del cicle formatiu. També s’hi analitzarà la
seva orientació professional.

Per a la realització de l’entrevista serà su-
ficient la presència de tres membres del tri-
bunal avaluador.

—17 Informació
Els avisos referents a les proves es faran

públics als taulers d’anuncis dels centres on
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es duguin a terme, així com les hores de
realització de l’entrevista amb el tribunal
avaluador, si es preveu de fer-la.

També s’hi exposaran els resultats i el ter-
mini de reclamacions.

—18 Llista d’aspirants exclosos/es
El tribunal avaluador exclourà els/les as-

pirants que no reuneixin els requisits exigits
per realitzar la prova.

La llista dels/les aspirants exclosos/es i els
motius d’exclusió es farà pública al tauler d’a-
nuncis del centre on es dugui a terme la pro-
va, entre els dies 1 i 4 d’abril de 2003. Fina-
litzat aquest termini, els/les aspirants podran
presentar els documents que hi manquin fins
al dia 8 d’abril de 2003; en cas que no ho
facin, s’entendrà que desisteixen de la sol·-
licitud de realització de la prova.

El/la president/a del tribunal avaluador in-
formarà el/la delegat/da territorial de les in-
cidències rellevants que s’hagin produït en
el desenvolupament de les proves.

—19 Verificació de la identitat dels/de les
aspirants

En qualsevol moment de la realització de
la prova els membres del tribunal avaluador
podran procedir a la verificació de la iden-
titat dels/de les aspirants.

—20 Qualificació
20.1 El tribunal avaluador valorarà, de

manera global i per a cada persona, les qua-
lificacions obtingudes en les proves, el cur-
rículum presentat i l’entrevista, si s’ha realit-
zat. Finalitzada aquesta valoració, atorgarà
una única qualificació global, que podrà ser
apte/a, no apte/a, o, si fa al cas, no presen-
tat/da o exclòs/osa. La qualificació global es
reflectirà a l’acta. En cap cas no s’hi reflec-
tiran les qualificacions parcials de la prova.

Pel que fa als/les aspirants declarats/des
aptes, haurà de constar a l’acta la nota nu-
mèrica global obtinguda, amb un decimal,
si escau.

20.2 Quant a la prova d’accés als en-
senyaments de grau mitjà i a les formacions
esportives de nivell 1, l’aspirant serà decla-
rat apte/a si la nota obtinguda és superior
o igual a 5. Si la nota obtinguda està com-
presa entre 4 i 5, la comissió avaluadora
analitzarà el currículum de l’aspirant i, si
escau, realitzarà l’entrevista mencionada en
el punt 16 d’aquesta Resolució, i podrà
atribuir fins a un punt suplementari al con-
junt de currículum i entrevista, amb la qual
cosa obtindria la qualificació d’apte/a.

20.3 En el cas de la prova d’accés als en-
senyaments de grau superior i a les formaci-
ons esportives de nivell 3, el tribunal calcularà
la nota de la part comuna i la de la part es-
pecífica per separat. La de la part comuna
s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de
les notes de les matèries d’aquesta part. La
de la part específica serà la mitjana aritmètica
de les notes de les matèries de la part espe-
cífica. La nota global obtinguda serà la mitja-
na aritmètica entre la nota de la part comuna
i la de la part específica. Els/les aspirants que
no obtinguin una nota mínima de 3 a cadas-
cuna de les parts, seran declarats/des no
aptes. L’aspirant serà declarat/da apte/a si la
nota obtinguda és superior o igual a 5. Si la
nota obtinguda està compresa entre 4 i 5, el
tribunal analitzarà el currículum de l’aspirant i,
si escau, realitzarà l’entrevista mencionada en
el punt 16 d’aquesta Resolució, i podrà atri-

buir fins a un punt suplementari al conjunt de
currículum i entrevista, amb la qual cosa ob-
tindria la qualificació d’apte/a.

—21 Publicació dels resultats
La data límit per publicar els resultats de

les proves és el dia 23 de maig de 2003, al
tauler d’anuncis de la seu del tribunal ava-
luador corresponent.

Quan es faci públic el resultat de les pro-
ves, el tribunal avaluador anunciarà un horari
de consultes per orientar professionalment
els/les aspirants, i també per atendre els/les
aspirants que vulguin rebre informació sobre
les causes determinants de la no superació
de les proves. La data límit per realitzar
aquestes consultes és el 28 de maig de 2003.

—22 Reclamacions
L’aspirant podrà presentar reclamació con-

tra la qualificació global de la seva prova.
Aquestes reclamacions es presentaran per
escrit al registre del centre que sigui la seu
del tribunal avaluador corresponent, fins al
dia 30 de maig de 2003.

El dia 2 de juny de 2003, el tribunal avalu-
ador es reunirà per examinar-les i resoldre-les,
i el dia següent en publicarà el resultat. De la
reunió se n’estendrà l’acta corresponent.

L’aspirant podrà recórrer en alçada la re-
solució de la reclamació davant de la Direc-
ció General de Formació Professional, en el
termini d’un mes des de l’endemà de la seva
publicació. Aquest recurs es presentarà al
centre on s’ha realitzat la prova; el centre hi
adjuntarà una còpia de l’expedient de l’as-
pirant i l’enviarà a la delegació territorial, que
la trametrà a la Direcció General de Forma-
ció Professional juntament amb l’informe de
la inspecció.

—23 Tramesa de dades
Fins al dia 20 de juny, els tribunals avalua-

dors trametran a la Direcció General de For-
mació Professional, a través de la delegació
territorial corresponent, el resum de les da-
des de les proves, segons el model que s’ad-
junta com a annex 1 d’aquesta Resolució.

—24 Exempció de la part específica de la
prova d’accés als ensenyaments de règim
especial de grau superior que condueixen
als títols de tècnic superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 3 en base a
l’experiència laboral

24.1 Els/les aspirants que acreditin al-
menys un any d’experiència laboral que es
correspongui amb els ensenyaments que
volen cursar, podran sol·licitar l’exempció de
realitzar la part específica de la prova.

El temps mínim d’experiència laboral que
han d’acreditar és:

a) Un any si té reconeguda oficialment una
categoria professional (grup de cotització) igual
o superior a la que correspon al tècnic supe-
rior d’esports en l’especialitat corresponent.

b) Tres anys d’experiència laboral, dintre
del mateix grup professional, si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització)
és inferior.

El temps d’experiència laboral, a efectes
d’obtenir l’exempció, es computa prenent
com a referència la jornada completa en
l’activitat.

Per grup professional s’entén el que con-
figuren les diverses categories professionals
que tenen en comú les aptituds i competèn-
cies generals de la professió, en el respectiu
grau de realització i/o de responsabilitat.

24.2 Documents a adjuntar a la sol·li-
citud d’exempció:

a) Fotocòpia del document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació.

b) Documentació justificativa d’un any o
tres, com a mínim, d’experiència laboral,
segons correspongui, la qual cosa s’acre-
ditarà per mitjà dels documents següents:

Per als/les treballadors/es assalariats/des,
amb el certificat de la Tresoreria General de
la Seguretat Social on consti l’empresa, el
grup de cotització i el període d’alta (informe
de vida laboral), o bé justificants de cotitza-
ció d’un o tres anys, segons correspongui.

Per als/les treballadors/es autònoms/es,
amb la liquidació de l’impost d’activitats
econòmiques i el certificat de la Tresoreria
General de la Seguretat Social o Mutualitat
Laboral, o bé justificants de cotització.

Per als/les funcionaris/àries, amb el cer-
tificat de l’administració corresponent o bé
amb el full de serveis.

c) Certificat de l’empresa o empreses, on
consti detalladament el tipus de tasques o
activitats realitzades.

Per als/les treballadors/es autònoms/es
que no els sigui possible presentar un cer-
tificat d’empresa, declaració jurada on consti
detalladament el tipus de tasques o activi-
tats realitzades.

Els/les aspirants també podran aportar
qualsevol altra documentació dels treballs
realitzats que considerin d’interès.

—25 Exempció de la part específica de la
prova d’accés als ensenyaments de règim
especial de grau superior que condueixen
als títols de tècnic superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 3 tenint en
compte l’experiència esportiva

25.1 Els/les aspirants que acreditin una
experiència d’almenys un any en l’entrena-
ment o la direcció d’equips esportius, en la
mateixa especialitat o disciplina esportiva dels
ensenyaments als que es vol accedir podran
sol·licitar l’exempció de la part específica.

25.2 Documents a adjuntar a la sol·li-
citud d’exempció:

a) Fotocòpia del document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació.

b) Documentació que justifiqui el mínim
d’un any d’experiència en l’entrenament o
la direcció d’equips esportius o altres acti-
vitats relacionades en la mateixa especiali-
tat o disciplina esportiva que la dels ense-
nyaments als quals es vol accedir. Els/les
aspirants també podran aportar qualsevol
altra documentació relativa als treballs rea-
litzats que considerin d’interès.

—26 Exempció per haver superat les pro-
ves d’accés a la universitat per a majors de
25 anys

26.1 Exempció de la prova d’accés als
ensenyaments de grau mitjà de tècnic d’es-
port i a les formacions esportives de nivell 1:

Els/les aspirants que acreditin haver su-
perat totalment la prova d’accés a la univer-
sitat per a majors de 25 anys estan exempts/
es de realitzar la d’accés als ensenyaments
de grau mitjà de tècnic d’esport i a les for-
macions esportives de nivell 1. Caldrà pre-
sentar el document acreditatiu al centre on
hagi de cursar els ensenyaments de tècnic
d’esport o la formació esportiva.

26.2 Exempció de la prova d’accés als
ensenyaments de grau superior i a les for-
macions esportives de nivell 3:
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Els/les aspirants que acreditin haver su-
perat la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys podran sol·licitar l’exemp-
ció de tota o d’una part de la prova segons
els criteris de resolució següents:

a) Exempció de la part comuna.
En tot cas s’atorgarà l’exempció de la part

comuna de la prova, un cop acreditada la
superació de la prova d’accés a la universi-
tat per a majors de 25 anys.

b) Exempció total.
S’atorgarà l’exempció total de la prova a

les persones que acreditin la superació de la
prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys en els següents estudis universi-
taris: mestre (en totes les especialitats); di-
plomat en educació social; diplomat en in-
fermeria; diplomat en empreses i activitats
turístiques; diplomat en fisioteràpia; diplomat
en teràpia ocupacional; diplomat en treball
social; diplomat en turisme; llicenciat en ci-
ències de l’activitat física i de l’esport.

En cas d’atorgar-li l’exempció total, l’as-
pirant aportarà la resolució corresponent al
centre on hagi de cursar els ensenyaments.

26.3 Documentació que s’ha d’aportar
amb la sol·licitud d’exempció:

a) Fotocòpia del document nacional d’iden-
titat o document equivalent d’identificació.

c) Original o fotocòpia del certificat acre-
ditatiu d’haver superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys, on cons-
tin els ensenyaments pels quals es va optar,
expedit per la universitat corresponent.

—27 Presentació de la sol·licitud d’exemp-
ció

27.1 La sol·licitud d’exempció de la part
específica i/o comuna es presentarà a la Di-
recció General de Formació Professional,
mitjançant el model corresponent dels que
figuren a l’annex 2 i a l’annex 3 d’aquesta
Resolució

27.2 Termini de presentació de sol·li-
cituds d’exempció.

L’últ im dia per presentar sol· l icituds
d’exempció és el 24 de març de 2003, per
tal que puguin ser efectives, si escau, per
a aquesta convocatòria.

—28 Resolució de les sol·licituds d’exemp-
ció

28.1 Les sol·licituds d’exempció seran
resoltes per la Direcció General de Forma-
ció Professional.

28.2 Validesa de l’exempció:
L’exempció atorgada té validesa perma-

nent.

—29 Validesa de les proves d’accés als
cicles formatius de la formació professional
específica o a mòduls professionals

29.1 Les persones que hagin obtingut
la qualificació global d’apte/a en qualsevol
convocatòria de les proves d’accés a cicles
formatius de grau mitjà de la formació pro-
fessional específica, o a les proves d’accés
a mòduls professionals 2 es consideraran
aptes en la prova d’accés als ensenyaments
de grau mitjà de tècnic d’esport i a les for-
macions esportives de nivell 1.

29.2 Les persones que hagin obtingut
la qualificació global d’apte/a en qualsevol
convocatòria de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior estaran exemp-
tes de realitzar la prova d’accés als ense-
nyaments de grau mitjà de tècnic d’esport
i a les formacions esportives de nivell 1.

29.3 Les persones que hagin obtingut la
qualificació global d’apte/a en qualsevol con-
vocatòria de les proves d’accés al cicle for-
matiu de grau superior d’animació d’activi-
tats físiques i esportives, es consideraran
aptes en la prova d’accés als ensenyaments
de grau superior de tècnic superior d’esport
i a les formacions esportives de nivell 3.

29.4 Les persones que hagin obtingut
la qualificació global d’apte/a en qualsevol
convocatòria de la prova a qualsevol cicle
formatiu de grau superior i vulguin presen-
tar-se a les proves d’accés al grau superior
de tècnic superior d’esport i a les formaci-
ons esportives de nivell 3, estaran exemp-
tes de realitzar-ne la part comuna.

—30 Exempció de llengua catalana
Els/les aspirants que acreditin menys de

dos anys de residència a Catalunya fins al
dia de realització de la prova, podran sol·li-
citar l’exempció de la matèria de llengua
catalana al Servei d’Ensenyament del Cata-
là del Departament d’Ensenyament.

—31 Els/les delegats/des territorials del
Departament d’Ensenyament vetllaran i
prendran les mesures adequades per a la
correcta execució d’aquesta Resolució.

—32 La Direcció General de Formació Pro-
fessional dictarà les instruccions necessàries
per a l’aplicació d’aquesta Resolució i prepa-
rarà la informació relativa al desenvolupament
de les proves i als centres que les realitzaran.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de febrer de 2003

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX 1

Resum de les dades de les proves

Tribunal avaluador constituït en el centre:
(nom).

Tribunal núm.: (núm.).
Ensenyaments de grau mitjà de tècnic

d’esport i formacions esportives de nivell 1:
(nombre d’inscrits, de presentats, d’aptes).

Ensenyaments de grau superior i forma-
cions esportives de nivell 3: (nombre d’ins-
crits, de presentats, d’aptes).

ANNEX 2

Sol·licitud d’exempció de la part específica
de la prova d’accés als ensenyaments de
grau superior de tècnic superior d’esport en
(nom de l’especialitat) o a les formacions es-
portives de nivell 3 de (nom de l’especiali-
tat), tenint en compte l’experiència laboral
o esportiva.

(nom i cognoms) amb domicili al carrer
(nom i núm. del carrer), municipi (nom del

municipi) CP (núm.), nascut/da el (dia) de
(mes) de (any), amb DNI (o document d’acre-
ditació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:
1. Que sol·licito l’exempció de la part es-

pecífica de la proves d’accés als ensenya-
ments de grau superior de tècnic superior
d’esport en (nom de l’especialitat) o a les
formacions esportives de nivell 3 de (nom
de l’especialitat)

2. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia del DNI o document equi-
valent d’acreditació.

b) Certificat de la Tresoreria General de
la Seguretat Social (informe de vida laboral)
o bé rebuts de cotització compulsats, on
consti: l’empresa, el grup de cotització i el
període d’alta.

Aquest període ha de ser d’almenys un
any, si té reconeguda oficialment una cate-
goria professional igual o superior a la que
correspon al cicle formatiu de grau superior
(en general oficial de 2a i de 1a), o de tres
anys d’experiència laboral si la categoria és
inferior, dintre del mateix grup professional.

En el cas de cotitzacions en categories di-
ferents, cada tres dies en la categoria inferior
compta com un dia en la categoria superior.

c) Per als treballadors/les treballadores
assalariats/des:

Certificat de l’empresa o empreses on
constin, detalladament, els tipus de tasques
o activitats realitzades, que es correspon-
guin amb el cicle formatiu que vol cursar, o
bé un document que faciliti una informació
similar (fotocòpia compulsada del contrac-
te, nòmina o d’altres documents).

d) En cas de ser autònom/a: liquidació
de l’impost d’activitats econòmiques.

e) En cas d’acreditar experiència espor-
tiva: documentació que justifiqui el mínim
d’un any d’experiència en l’entrenament o
la direcció d’equips esportius o altres acti-
vitats relacionades en la mateixa especiali-
tat o disciplina esportiva que la dels ense-
nyaments als què es vol accedir.

3. Declaro que les dades que aporto
són certes.

Per això,
Demano:
Que m’atorgueu l’exempció de la part

específica de la prova d’accés als ensenya-
ments de grau superior de tècnic superior
d’esport en (nom de l’especialitat) o a les
formacions esportives de nivell 3 de (nom
de l’especialitat)

(Població), (dia) de (mes) de 2003
(signatura)
Direcció General de Formació Professio-

nal, Via Augusta 202, 08021 Barcelona.
Nota:
Per a la present convocatòria, el termini

de presentació d’aquesta sol·licitud finalit-
za el 24 de març de 2003.

ANNEX 3

Sol·licitud d’exempció de les proves d’accés
als cicles formatius de formació professional
específica, per haver superat la prova d’ac-
cés a la universitat per a majors de 25 anys.

(nom i cognoms), amb domicili (nom i
núm. del carrer), municipi (nom del munici-
pi), CP (núm.), nascut/da el (dia) de (mes)
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de (any), amb DNI (o document equivalent
d’acreditació) (núm.) i telèfon (número),

Exposo:
1. Que he superat la prova d’accés a la

universitat per a majors de 25 anys per als
estudis de (nom dels estudis) en la convo-
catòria de (dia) de (mes) de (any).

2. Que adjunto a la sol·licitud:
a) Fotocòpia del DNI o del document

equivalent d’acreditació.
b) Certificat acreditatiu d’haver superat la

prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys expedit per la universitat (certi-
ficat original o fotocòpia compulsada).

Per això,
Demano:
Que m’atorgueu l’exempció de les pro-

ves d’accés al/s cicle/s formatiu/s següents:
(proves)

(Població), (dia) de (mes) de (any)
(signatura)
Direcció General de Formació Professio-

nal. Via Augusta 202, 08021 Barcelona.
Nota:
Per a la present convocatòria, el termini

de presentació d’aquesta sol·licitud finalit-
za el 24 de març de 2003.

(03.058.004)

RESOLUCIÓ ENS/473/2003, de 21 de fe-
brer, de nomenament de funcionaris per
ocupar diversos llocs de treball del Depar-
tament d’Ensenyament (convocatòria de
provisió núm. EN/003/02).

Vista la Resolució ENS/3491/2002, de 27
de novembre, de convocatòria per a la provi-
sió, pel sistema de lliure designació, de diver-
sos llocs de treball del Departament d’Ense-
nyament (convocatòria de provisió núm. EN/
003/02, DOGC núm. 3775, de 4.12.2002);

Vistos els informes emesos pels caps de
les unitats dels llocs convocats, d’acord amb
el que preveu l’article 63 del Text únic de la
Llei de la funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vi-
gents a Catalunya en matèria de funció pú-
blica, i l’article 96 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;

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. Neus Calvet Masague, subdirectora
general de Gestió Econòmica i Selecció de
Professorat.

Sr. Francesc Ferrer Celma, delegat terri-
torial de les Terres de l’Ebre.

—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 Ad-
ministratiu de Barcelona o, potestativament,
el corresponent al lloc del seu domicili en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que preveuen els articles 8.2,
14 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció cotenciosa ad-
ministrativa.

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 febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.037.065)

RESOLUCIÓ ENS/484/2003, de 3 de març,
per la qual es modifica la Resolució ENS/
3395/2002, de 19 de novembre, de convo-
catòria de concurs oposició per a l’accés al
cos d’inspectors d’educació.

Per la Resolució ENS/3395/2002, de 19
de novembre, es convoca concurs oposició
per a l’accés al cos d’inspectors d’educació
(DOGC núm. 3770, de 27.11.2002) i s’esta-
bleix a la base 7.1 que els aspirants al·legaran
a l’acte de presentació tots els mèrits que
considerin oportuns, segons el barem que es
publica a l’annex d’aquesta convocatòria i
lliuraran al tribunal els documents justifica-
tius juntament amb el full d’autobarem.

Atès que no s’especifica la manera en què
els aspirants admesos han de lliurar al tri-
bunal els documents justificatius correspo-
nents, la sol·licitud de priorització d’especi-
alitats, si escau, ni el dictamen a què fa
referència la base 2.2 de la convocatòria,
cal determinar els aspectes procedents.

Per altra banda, l’annex 1 de la Resolu-
ció ENS/3395/2002 estableix el barem de
mèrits que s’han d’utilitzar en la fase de
concurs de l’esmentada convocatòria.

Atès que en el punt 1.1 de l’annex 1 de la
mateixa Resolució no es precisen els docu-
ments justificatius que han de presentar els
participants en la convocatòria que vulguin
acreditar la valoració positiva de l’exercici de
la direcció de centres durant els anys ante-
riors a l’entrada en vigor del Decret 71/1996,
de 5 de març, pel qual es regula l’acredita-
ció per a l’exercici de la direcció en els cen-

tres docents públics, cal especificar quins
són aquests documents justificatius, ja que
en els anys anteriors a l’esmentat Decret no
s’emetien resolucions de valoració de l’exer-
cici del càrrec de director/a.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Afegir al segon paràgraf de la base 7.1
de la Resolució de convocatòria la manera
en què els aspirants admesos han de lliurar
al tribunal els documents justificatius cor-
responents, així com la sol·licitud de priorit-
zació d’especialitats, si s’escau, i el dicta-
men a què fa referència la base 2.2 de la
convocatòria. El nou redactat d’aquest pa-
ràgraf és el següent:

“Fent ús del full que es facilitarà junta-
ment amb la sol·licitud de participació i que
també es podrà imprimir a través de la
pàgina d’Internet del Departament d’Ense-
nyament: http://www.gencat.net/ense, els
aspirants admesos al·legaran a l’acte de
presentació tots els mèrits que considerin
oportuns, segons el barem que es publica
a l’annex 1 d’aquesta convocatòria, i lliura-
ran al tribunal els documents justificatius
corresponents, juntament amb el full esmen-
tat, així com la sol·licitud de priorització d’es-
pecialitats, si s’escau, en un/s sobre/s tan-
cat/s a l’anvers del/s qual/s constaran
degudament consignades les seves dades
d’identificació personal. Així mateix, les
persones amb discapacitat que vulguin
participar en aquesta convocatòria per la
reserva per a aspirants amb disminucions
hauran de presentar el dictamen a què fa
referència la base 2.2 d’aquesta convoca-
tòria en un sobre específic a l’anvers del qual
constaran degudament consignades les
seves dades d’identificació personal.”

—2 Afegir un nou paràgraf en els documents
justificatius que s’especifiquen al punt 1.1 de
l’annex 1. El seu redactat és el següent:

“La valoració positiva de l’exercici de la di-
recció de centres docents durant els anys an-
teriors a l’entrada en vigor del Decret 71/1996,
de 5 de març, s’haurà d’acreditar mitjançant
fotocòpia compulsada dels nomenaments cor-
responents on consti la data de presa de
possessió, de cessament o, si escau, de la
continuïtat en el càrrec, o certificació expedi-
da pel secretari o cap de servei de personal
de la delegació territorial corresponent.”

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 dic-
tar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
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jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.063.019)

RESOLUCIÓ ENS/485/2003, de 3 de març,
per la qual es declara aprovada la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos a
la convocatòria de concurs oposició per a
l’accés al cos d’inspectors d’educació.

Per la Resolució ENS/14/2003, de 13 de
gener, es va declarar aprovada la llista pro-
visional d’aspirants admesos i exclosos en
el concurs oposició d’accés al cos d’inspec-
tors d’educació convocat per la Resolució
ENS/3395/2002, de 19 de novembre (DOGC
núm. 3770, de 27.11.2002), la qual es va
exposar a la seu central del Departament
d’Ensenyament i en cadascuna de les se-
ves delegacions territorials, així com a la pà-
gina d’Internet del Departament d’Ensenya-
ment: http:www.gencat.net/ense;

Una vegada finalitzat el termini per pre-
sentar-hi reclamacions i per tal de donar
compliment a la base 4.3 de la Resolució
de ENS/3395/2002, 19 de novembre,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a la convo-
catòria de concurs oposició per a l’accés al
cos d’inspectors d’educació feta pública per
la Resolució ENS/3395/2002, de 19 de
novembre, que figura exposada a la seu
central del Departament d’Ensenyament i a
cadascuna de les seves delegacions terri-
torials, les adreces de les quals consten a
l’annex d’aquesta Resolució.

Així mateix també podrà ser consultada a
través de la pàgina d’Internet del Departament
d’Ensenyament: http://www.gencat.net/ense.

—2 L’acte de presentació, al qual queden
citats els aspirants admesos, es realitzarà el
dia 15 de març de 2003, a les 10 hores, a
l’Institut d’Educació Secundària Menéndez y
Pelayo (Via Augusta, 140, 08016 Barcelona).

En l’acte de presentació, els aspirants ad-
mesos al·legaran tots els mèrits que consi-

derin oportuns, segons el barem que es
publica a l’annex 1 de la Resolució ENS/
3395/2002, de 19 de novembre, i lliuraran al
tribunal els documents justificatius correspo-
nents, juntament amb el full d’autobarem, així
com la sol·licitud prioritzada d’especialitats
dels aspirants que participin per més d’una
especialitat, d’acord amb el que estableix la
base 3.1.9 de la mateixa Resolució, en un/
s sobre/s tancat/s en l’anvers del/s qual/s
constaran degudament consignades les se-
ves dades d’identificació personal.

L’aspirant que no assisteixi a l’acte de
presentació serà exclòs del procediment se-
lectiu.

D’acord amb el que estableix l’article 5.2
del Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC
núm. 2852, de 22.3.1999), sobre l’accés a la
funció pública de les persones amb discapa-
citat i dels equips de valoració multiprofessi-
onal, les persones amb discapacitat que vul-
guin accedir a la funció pública per la reserva
d’aspirants amb disminucions hauran de pre-
sentar al tribunal, en un sobre específic en
l’anvers del qual constaran degudament con-
signades les seves dades d’identificació per-
sonal, un dictamen vinculant de les seves
condicions psíquiques o físiques o sensorials
expedit per l’equip multiprofessional compe-
tent a què fa referència la base 2.2 de la
Resolució ENS/3395/2002, de 19 de novem-
bre, que ha de ser emès abans del comença-
ment de la primera prova.

—3 L’inici de la prova de coneixements de
les dues llengües oficials a Catalunya, a la
qual queden citats tots els aspirants adme-
sos que hagin comparegut a l’acte de pre-
sentació i que no estiguin exempts d’aques-
ta prova, es realitzarà el dia 15 de març de
2003, a les 12 hores, a l’Institut d’Educació
Secundària Menéndez y Pelayo (Via Augus-
ta, 140, 08016 Barcelona).

—4 Declarar exclosos del procediment
amb caràcter definitiu els aspirants que fi-
guren a la llista d’exclosos.

—5 El fet de figurar a la llista d’admesos
no implica el reconeixement als interessats
de la possessió dels requisits exigits per
participar al concurs oposició d’accés al cos
d’inspectors d’educació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a partir de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2003

Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Seu central del Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Delegació territorial de Barcelona II (comar-
ques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Delegació territorial del Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Delegació territorial del Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Delegació territorial de Lleida
Passatge Pompeio, 4.
25006 Lleida.

Delegació territorial de Girona
Ultònia, 13.
17002 Girona.

Delegació territorial de Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.

Delegació territorial de les Terres d’Ebre
Poeta Vicenç García, 3, 1r.
43500 Tortosa.

(03.062.060)


