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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
—2 Objecte del contracte
Exp.: 1016/03
a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·lació xarxa informàtica de cablatge estructurat al col·legi d’ensenyament infantil i primària Antoni Gaudí de Castelldefels (Baix
Llobregat).
b) Termini d’execució: 1 mes.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: 64.459,73
euros (IVA inclòs).
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista:
Classificació orientativa: grup I, subgrup
7, categoria A.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
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d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat deCatalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre General del Departament
d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: 08021 Barcelona.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 10 hores.
—10 Despeses de l’Anunci: l’import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
—11 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html.

Full de disposicions i actes administratius

Barcelona, 12 de març de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.071.041)

RESOLUCIÓ ENS/843/2003, de 2 d’abril,
per la qual es dóna publicitat del resultat del
sorteig públic realitzat per tal de determinar
la combinació de lletres a partir de la qual
s’efectuaran les ordenacions alfabètiques en
el procés de preinscripció i matriculació
d’alumnes de determinats ensenyaments
per al curs escolar 2003-2004.
Atesa la Resolució ENS/384/2003, de 14
de febrer, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matriculació d’alumnes als
centres docents sufragats amb fons públics
que imparteixen ensenyaments de règim
general, d’arts plàstiques i disseny, d’idiomes en escoles oficials i de grau mitjà de
música i dansa, per al curs 2003-2004
(DOGC núm. 3830, de 25.2.2003), i amb la
finalitat d’unificar el procediment per dirimir
les situacions d’empat en el procés de preinscripció i matriculació d’alumnes previstes al Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel
qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnat als centres docents públics, concertats
o sufragats amb fons públics;
D’acord amb el resultat del sorteig públic
del dia 2 d’abril de 2003, fet a la seu central
del Departament d’Ensenyament, per dirimir les situacions d’empat del procés de
preinscripció i matriculació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil,
educació primària i educació secundària
obligatòria,

Resolc:
Donar publicitat al resultat del sorteig públic realitzat per tal de determinar la combinació de la primera i la segona lletra del
primer cognom, a partir de la qual s’efectuaran les ordenacions alfabètiques en les
situacions d’empat en el procés de preinscripció i matriculació d’alumnes dels ensenyaments del segon cicle de l’educació
infantil, educació primària, i educació secundària obligatòria, per al curs escolar
2003-2004, que és la següent: WI.
Barcelona, 2 d’abril de 2003
Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
(03.091.008)

ORDRE ENS/152/2003, de 27 de març, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de places per realitzar activitats
de formació i perfeccionament en llengües
estrangeres destinades al professorat de
nivell no universitari i als inspectors d’Ensenyament i inspectors al servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball
de la Inspecció d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament considera la formació dels docents especialistes
en llengües estrangeres com un dels aspectes prioritaris de la seva tasca en el món
educatiu.
Per això, en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament es
preveuen actuacions específiques per a
l’aprenentatge i perfeccionament de les llengües estrangeres orientades a la millora de
la pràctica docent i a l’adquisició de nous
coneixements en aquesta àrea.
Amb la finalitat de continuar amb les actuacions iniciades en anys anteriors, el Departament d’Ensenyament considera convenient
organitzar activitats de formació i perfeccionament a Catalunya, Alemanya, França, Gran
Bretanya i Itàlia durant l’any 2003.
De conformitat amb el que estableix el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;
En ús de les facultats que atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:
Article 1
1.1 Convocar concurs públic per a la
concessió de 773 places per realitzar activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres adreçades al professorat
de nivell no universitari i als inspectors d’Ensenyament i inspectors al servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament.
Aquestes activitats es realitzaran a Catalunya, Alemanya, França, Gran Bretanya i
Itàlia, durant l’any 2003, tal com s’especifica
als annexos 2, 3 i 4 d’aquesta Ordre.
La concessió d’una plaça comporta, si
són activitats que es fan a Catalunya, la
matrícula gratuïta. En el cas que es tracti
de places a l’estranger, la matrícula, l’allotjament i part de la manutenció aniran a
càrrec del Departament d’Ensenyament,
d’acord amb les normes de cada institució
organitzadora.
1.2 Així mateix, es convoca concurs públic per atorgar ajuts per als desplaçaments
derivats de la participació en l’activitat de
formació i perfeccionament en llengües estrangeres, a les persones que obtinguin alguna de les places esmentades a l’article 1.1.
Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 3
Els ajuts per a desplaçament, per un
import total màxim de 55.000,00 euros,
s’atorgaran amb càrrec a la posició pressupostària D/482130100/4231, de l’òrgan
gestor 1302, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2003 i es faran
efectius en un sol lliurament.
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La despesa derivada de la realització de
les activitats de formació i perfeccionament
en llengües estrangeres serà d’un import
total màxim de 355.703,98 euros i es vehicularà mitjançant els expedients de despesa corresponent.
La despesa no té caràcter recurrent i, en
tot cas, les convocatòries futures estan
sotmeses a les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 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, 27 de març de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
Bases reguladores
—1 Requisits generals de participació
Pot participar en aquesta convocatòria el
professorat de Catalunya en actiu de:
a) Centres docents públics d’educació
primària, secundària i escoles oficials d’idiomes del Departament d’Ensenyament.
b) Centres docents privats concertats que
estiguin en nòmina de pagament delegat.
c) Inspectors d’Ensenyament i inspectors
al servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament.
—2 Requisits específics de participació
2.1 El professorat participant haurà de
reunir els requisits específics per a cada curs
detallats als annexos 2, 3 i 4 d’aquesta
Ordre.
2.2 A més a més, en el cas que se
sol·liciti algun curs a l’estranger, cal no haver
gaudit de cap beca similar a l’estranger del
Departament d’Ensenyament, de l’Acció
Lingua B del Programa Sòcrates o de l’Acció Comenius 2.2.C.1 del Programa Sòcrates II durant els cursos, 1999-2000,
2000-2001 i 2001-2002.
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2.3 Si se sol·liciten els cursos que figuren als annexos 2 i 3 amb els números 11,
29 i 34 d’ESADE, 27 i 28 de l’Institut Britànic i 30 i 31 d’International House, cal no
haver gaudit d’una beca en un curs de la
mateixa institució a Barcelona dins la convocatòria de l’any 2002.
2.4 El professorat en possessió del certificat d’aptitud d’escola oficial d’idiomes no
podrà sol·licitar el curs intensiu de llengua
instrumental de l’idioma corresponent.
—3 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatòria està disponible a l’adreça electrònica
http://www.xtec.es/sgfp. La publicació a
Internet de tota la informació sobre la convocatòria així com dels diferents llistats i
resolucions no tindrà efectes pel que fa als
còmputs dels terminis.
Tot el professorat que hagi participat en
aquesta convocatòria els anys 2001 o 2002
podrà consultar la puntuació obtinguda en
qualsevol dels apartats del barem de mèrits
d’aquestes convocatòries en aquesta mateixa adreça electrònica.
—4 Presentació de sol·licituds, terminis i
documentació a aportar
4.1 Les persones que desitgin prendre
part en aquesta convocatòria han de presentar una única sol·licitud, segons el model que és a disposició de les persones
interessades a la seu central del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials i a l’adreça electrònica http:/
/www.xtec.es/sgfp, adreçada al director
general d’Ordenació i Innovació Educativa.
4.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials o
a qualsevol dels llocs que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus abans
de ser certificada.
4.3 A la sol·licitud, cal fer-hi constar les
dades següents:
a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives de les activitats que se sol·liciten: s’hi pot demanar, per
ordre de preferència, un màxim de tres activitats de les que s’indiquen a l’annex 2, en
el cas del professorat que imparteix educació primària; a l’annex 3, en el cas del professorat que imparteix educació secundària
i ensenyament d’escola oficial d’idiomes, i a
l’annex 4, en el cas dels inspectors. De les
activitats sol·licitades, només dues poden ser
activitats que tinguin lloc a l’estranger. En cas
que no sigui així, no es tindrà en compte
l’activitat sol·licitada en tercer lloc.
4.4 A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI.
b) Certificat del director, del secretari del
centre o de l’inspector en cap, en el cas dels
inspectors, que acrediti que el participant
està en actiu.

c) Documents acreditatius dels mèrits, als
quals s’adjuntarà una llista numerada de la
documentació presentada, seguint l’ordre
de l’annex 5 d’aquesta Ordre.
El professorat que hagi participat en les
convocatòries dels anys 2001 o 2002, només caldrà que adjunti la documentació
corresponent a aquells apartats del barem
de mèrits en els quals consideri que ha de
tenir una puntuació diferent a la obtinguda
en les esmentades convocatòries. Aquesta
puntuació es pot consultar a l’adreça electrònica esmentada a l’apartat 3.
d) En el cas del professorat que hagi
d’impartir un crèdit d’alemany o d’italià i
sol·liciti algun dels cursos que figuren a l’annex 3 amb els números 38, 39 i 58, certificat del director del centre que ho acrediti.
e) Els documents acreditatius específics
per a determinats cursos, segons s’indica
als annexos 2, 3 i 4.
No s’acceptarà cap documentació que no
hagi estat lliurada conjuntament amb la
sol·licitud.
Els participants que no compleixin els requisits esmentats al punt 2, o que no aportin la documentació exigida, seran exclosos
de la convocatòria.
—5 Procés de selecció
La selecció dels participants la farà una
comissió que estarà formada pels membres
següents:
El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, o la persona en la qual delegui, que actuarà com a
president.
Dos inspectors d’Ensenyament.
La cap de servei de Programació, Avaluació i Recursos Pedagògics.
Un tècnic de la Subdirecció General de
Formació Permanent i Recursos Pedagògics, designat pel director general d’Ordenació i Innovació Educativa, que actuarà
com a secretari.
Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recusació que preveuen 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 comú.
Aquesta comissió podrà entrevistar els
candidats per comprovar el grau de domini
de la llengua corresponent.
Per a determinats cursos, segons consta
als annexos 2, 3 i 4, es durà a terme un test
de nivell eliminatori.
La no-presentació, sense justificació, al
test de nivell esmentat, s’entendrà com a
renúncia a aquesta opció per part de la
persona interessada.
—6 Criteris per a la selecció dels participants
Per a l’atorgament de les places es valorarà la idoneïtat dels aspirants a partir dels
mèrits acreditats d’acord amb el barem que
consta a l’annex 5 d’aquesta Ordre i, si s’escau, del resultat del test de nivell.
Per accedir a un curs a l’estranger caldrà
haver obtingut un mínim de 3 punts en el
barem de mèrits.
En cas d’empat entre sol·licitants, la preferència s’establirà pels criteris següents:
a) Major puntuació en l’apartat 2 de l’annex 5.
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b) Major puntuació en l’apartat 1 de l’annex 5.
c) Major puntuació en l’apartat 11 de
l’annex 5.
d) Major puntuació en l’apartat 13 de
l’annex 5.
—7 Resolució de la convocatòria, publicació de les llistes i adjudicació de les places
7.1 Es delega en el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatòria.
7.2 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament, de
les seves delegacions territorials i a l’adreça electrònica http://www.xtec.es/sgfp, la
llista provisional d’admesos, no admesos i
exclosos.
Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis esmentats.
7.3 Les reclamacions presentades s’estimaran o es desestimaran en la resolució
del director general d’Ordenació i Innovació
Educativa d’aprovació de la llista definitiva
de sol·licituds admeses, no admeses i excloses, que es farà pública als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Ensenyament, de les seves delegacions
territorials i a l’adreça electrònica http://
www.xtec.es/sgfp.
Contra la resolució definitiva del concurs,
que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, 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, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que
dictarà l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de l’acabament del termini de
presentació de les sol·licituds.
7.4 Quan, per circumstàncies imprevistes i justificades, les persones seleccionades es vegin obligades a renunciar a la plaça, ho comunicaran a la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa en el
termini més breu que sigui possible.
7.5 Totes les persones seleccionades
per participar als cursos a l’estranger hauran d’assistir a una reunió preparatòria a
Barcelona, en el lloc i en la data que s’indicarà a la resolució d’aprovació de la llista
definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses.
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—8 Concessió d’ajuts per a desplaçaments
Els ajuts per als desplaçaments, que es
pagaran als interessats un cop efectuada
l’activitat, podran ser de fins a un màxim de
270 euros per persona.
Per a les activitats que es fan a Catalunya
només s’atorgaran ajuts per a desplaçaments en recorreguts de més d’un total
mínim de 350 km durant tota l’activitat.
Per a la percepció dels ajuts caldrà presentar a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, abans del dia 30 de setembre de 2003, la documentació següent:
a) Per als cursos a Catalunya, un justificant dels desplaçaments segons el model
que es facilitarà als assistents als cursos.
En el cas d’haver utilitzat transport públic,
a més a més, els originals dels justificants
de les despeses.
b) Per als cursos a l’estranger, un justificant dels desplaçaments segons el model
que es facilitarà als assistents als cursos,
una fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència al curs i els justificants originals de les despeses d’autopistes i gasolina en el cas d’haver utilitzat transport privat, o els justificants corresponents en el cas
d’haver utilitzat transport públic.
Aquesta documentació justificarà l’aplicació dels fons percebuts al compliment de la
finalitat subvencionada.
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar
tota la informació que els sol·licitin els òrgans de control de l’Administració.
—9 Retorn de la documentació presentada
Els documents acreditatius que hagin presentat els concursants els podran recollir a
la delegació territorial que els correspongui,
en funció del seu centre de treball del curs
2002-2003, durant els mesos de novembre
i desembre de 2003. Una vegada transcorregut aquest termini, s’entendrà que renuncien a recuperar-los.
—10 Qüestionari de valoració de l’activitat
Per a totes les activitats realitzades caldrà presentar a la Subdirecció General de
Formació Permanent i Recursos Pedagògics
el qüestionari de valoració de l’activitat corresponent segons el model lliurat a cada
participant.

ANNEX 2
Activitats per al professorat que imparteix
educació primària
ACTIVITATS A CATALUNYA
LLENGUA ANGLESA

—1 Using technology in the English language class: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Vall d’Hebron, del 30 de juny al
4 de juliol, al matí.
Test de nivell eliminatori: 16 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-d’Hebron.
Places: 18.
Nota: es requereix un mínim de coneixements en l’ús de processador de text.

—2 Practical mass media project for the
elementary ELT class: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 30 de juny al 4
de juliol, al matí.
Places: 20.
—3 Sounds English (Curs de pronunciació anglesa): 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 7 al 11 de juliol,
al matí i dues tardes.
Test de nivell eliminatori: 16 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Vall d’Hebron.
Places: 20.
—4 Teaching very young learners (en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Nordamericans): 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Institut d’Estudis Nord-americans de Barcelona, del 30 de juny al 4 de
juliol, al matí i dues tardes.
Places: 20.
—5 Teaching very young learners (en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Nord-americans): 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Institut d’Estudis Nord-americans de Barcelona, del 7 al 11 de juliol, al
matí i dues tardes.
Places: 20.
—6 Incorporating drama into the primary
English classroom (en col·laboració amb
l’Institut Britànic): 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Amposta, CEIP Miquel Granell, del 30 de juny al 4 de juliol, al matí.
Places: 20.
—7 Get on keyboard: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, del 30 de juny al 8 de juliol, al matí.
Test de nivell eliminatori: 16 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.
Places: 18.
—8 Does it sound right?: 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida, del 30 de juny al 9 de juliol, al matí.
Test de nivell eliminatori: 15 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida.
Places: 18.
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—9 Keeping English through computers:
30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit
i professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona, del 30 de juny al 4 de juliol, al
matí.
Test de nivell eliminatori: 16 de maig, a
les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona.
Places: 16.
—10 Curs intensiu de llengua anglesa
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: professorat especialista en
anglès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Professorat que participi en un programa de
reciclatge d’anglès del Departament d’Ensenyament. Professorat implicat en un projecte educatiu europeu en què l’anglès sigui llengua de comunicació.
Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, d’Esplugues de
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de
Lleida, de Tarragona i de Terrassa, del 30
de juny al 25 de juliol; Escola Oficial d’Idiomes de Girona del 30 de juny al 24 de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficials d’idiomes de Barcelona-Drassanes, d’Esplugues de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de
Lleida, de Tarragona i de Terrassa; 13 de
juny, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.
Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.
Places: 66 (27 a Barcelona; 6 a Esplugues de Llobregat; 5 a Girona; 8 a l’Hospitalet de Llobregat; 8 a Lleida, 8 a Tarragona
i 4 a Terrassa).
Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues, només fins a 3r curs, a l’Escola
Oficial d’Idiomes de Terrassa, només fins a
4t curs.
—11 Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llengües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i 30 hores).
Destinataris: professorat especialista en
anglès o professorat especialista en llengua
amb molt bons coneixements d’anglès, el
qual haurà de presentar fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu dels seus
coneixements d’anglès.
Lloc i dates: ESADE-Escola d’Idiomes Teacher Education (Barcelona), del 30 de juny
a l’11 de juliol.
Places: 14.
LLENGUA FRANCESA

—12 Activités multimédia et approfondissement de thèmes spécifiques de méthodologie et didactique (en col·laboració amb
l’Institut Francès): 30 hores.
Destinataris: professorat especialista en
francès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Lloc i dates: Institut Francès de Barcelona,
del 30 de juny al 4 de juliol, matins i tres
tardes.
Places: 5.
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—13 Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: professorat especialista en
francès, professorat que hi estigui adscrit i
professorat que imparteixi aquesta matèria.
Professorat que participi en un programa de
reciclatge de francès del Departament d’Ensenyament. Professorat implicat en un projecte educatiu europeu en què el francès
sigui llengua de comunicació.
Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Vall d’Hebron, de Lleida i de
Tarragona, del 30 de juny al 25 de juliol; a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona del 30
de juny al 24 de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de BarcelonaVall d’Hebron, de Lleida i de Tarragona; 13
de juny, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.
Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.
Places: 8 (2 a Barcelona; 2 a Girona; 2 a
Lleida, i 2 a Tarragona).
Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, només fins a 2n curs; a les escoles
oficials d’idiomes de Lleida i Tarragona,
només fins a cicle elemental d’EOI (3r curs);
i a l’Escola Oficial d’Idiomes de BarcelonaVall d’Hebron, fins a 4t curs.
LLENGUA ALEMANYA

—14 Curs intensiu de llengua alemanya
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: professorat d’educació primària.
Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Vall d’Hebron, de Lleida i de
Tarragona, del 30 de juny al 25 de juliol, i a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona, del 30
de juny al 24 de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a l’ Escola Oficial d’Idiomes de BarcelonaVall d’Hebron, de Lleida i de Tarragona; 13
de juny, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.
Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.
Places: 11 (5 a Barcelona; 2 a Girona, 2
a Lleida i 2 a Tarragona).
Nota: a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona només fins a 2n curs d’EOI, a les
escoles oficials d’idiomes de Barcelona-Vall
d’Hebron, de Lleida i de Tarragona només
fins a cicle elemental d’EOI (3r curs).
ACTIVITATS A L’ESTRANGER
LLENGUA ANGLESA

—15 Pronunciation for language teachers.
Destinataris: professorat especialista en
anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Language Studies. University of Edinburgh, del 20
de juliol al 2 d’agost.
Places: 9.
—16 Teaching English to young learners.
Destinataris: professorat especialista en
anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Language Studies. University of Edinburgh, del 29
de juny al 19 de juliol.
Places: 8.

—17 Methodology and language for primary teachers.
Destinataris: professorat especialista en
anglès.
Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 6
al 19 de juliol.
Places: 10.
—18 Multimedia for primary ELT.
Destinataris: professorat especialista en
anglès.
Lloc i dates: Bell School (Saffron Walden),
del 6 al 19 de juliol.
Places: 8.
Nota: es requereix un mínim de coneixements en l’ús de processadors de textos.
—19 Methodology and language for primary teachers.
Destinataris: professorat especialista en
anglès.
Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 29
de juny al 12 de juliol.
Places: 10.
LLENGUA FRANCESA

—20 Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE
Destinataris: professorat especialista en
francès.
Lloc i dates: Centre Audio-Visuel de Langues Modernes. Cavilam (Vichy), del 29 de
juny al 12 de juliol.
Places: 4.
LLENGUA ALEMANYA

—21 Curs de llengua alemanya (en col·laboració amb l’Institut Alemany).
Destinataris: professorat amb coneixements d’alemany.
Lloc i dates: Alemanya, del 4 al 28 d’agost
o del 4 al 29 d’agost.
Test de nivell eliminatori: 15 de maig, a
les 18 hores, a l’Institut Alemany de
Barcelona.
Places: 2.

ANNEX 3
Activitats per al professorat que imparteix
educació secundària i ensenyament d’escola oficial d’idiomes
ACTIVITATS A CATALUNYA
LLENGUA ANGLESA

—22 Motivating learners to communicate
(en col·laboració amb l’Institut Britànic): 30
hores.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Girona, de l’1 al 8 de juliol, al matí.
Places: 20.
—23 Multimedia activities (en col·laboració
amb l’Institut Britànic): 30 hores.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: IES Josep Lladonosa de
Lleida, de l’1 al 8 de juliol, al matí.
Places: 18.
Nota: es requereix un mínim de coneixements en l’ús de processadors de textos.
—24 Promoting and motivating communication (en col·laboració amb l’Institut Britànic): 30 hores.
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Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona, de l’1 al 8 de juliol, al matí.
Places: 20.
—25 Exploiting the coursebook through
cultural comparisons (en col·laboració amb
l’Institut Britànic): 30 hores.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Amposta, CEIP Miquel Granell, del 30 de juny al 4 de juliol, al matí.
Places: 20.
—26 Back to basics. Current techniques
with regard to teaching the basic blocks of
language (en col·laboració amb l’Institut
Britànic): 30 hores.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Terrassa, de l’1 al 8 de juliol, al matí.
Places: 20.
—27 Britain in the twenty-first century (en
col·laboració amb l’Institut Britànic): 30 hores.
Destinataris: professorat d’anglès amb un
mínim de 5 anys d’experiència.
Lloc i dates: Institut Britànic de Barcelona,
de l’1 al 8 de juliol, al matí.
Places: 20.
—28 Diversity in the classroom (en col·laboració amb l’Institut Britànic): 30 hores.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institut Britànic de Barcelona,
de l’1 al 8 de juliol, al matí.
Places: 20.
—29 Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llengües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: ESADE-Escola d’Idiomes Teacher Education (Barcelona), del 30 de juny
a l’11 de juliol.
Places: 40.
—30 Communicative language skills: 45
hores.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: International House (Barcelona), del 30 de juny al 9 de juliol, matins
i dues tardes.
Places: 15.
—31 Technologies in the English classroom (curs d’introducció): 30 hores.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: International House (Barcelona), del 30 de juny al 8 de juliol, matins.
Places: 12.
—32 Curs intensiu de llengua anglesa
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: professorat que imparteixi
llengua anglesa i no sigui la seva especialitat. Professorat que participi en un programa de reciclatge d’anglès del Departament
d’Ensenyament. Professorat de primària adscrit al primer cicle de l’ESO. Professorat
implicat en un projecte educatiu europeu en
què l’anglès sigui llengua de comunicació.
Professorat que imparteixi continguts d’una
altra matèria en anglès.
Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Vall d’Hebron, de Lleida i de
Tarragona, del 30 de juny al 25 de juliol; a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona del 30
de juny al 24 de juliol.

Full de disposicions i actes administratius

Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de BarcelonaVall d’Hebron, de Lleida i de Tarragona; 13
de juny, a l’Escola Oficial d’Idiomes de
Girona.
Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.
Places: 37 (25 a Barcelona, 4 a Girona, 4
a Lleida i 4 a Tarragona).
LLENGUA FRANCESA

—33 Activités multimédia et approfondissement de thèmes spécifiques de méthodologie et didactique (en col·laboració amb
l’Institut Francès): 30 hores.
Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Institut Francès de Barcelona,
del 30 de juny al 4 de juliol, matins i tres
tardes.
Places: 15.
—34 Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llengües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).
Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: ESADE - Escola d’Idiomes.
Teacher Education (Barcelona), del 30 de
juny a l’11 de juliol.
Places: 12.
—35 Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: professorat que imparteixi
llengua francesa i no sigui la seva especialitat. Professorat que participi en un programa de reciclatge de francès del Departament
d’Ensenyament. Professorat implicat en un
projecte educatiu europeu en què el francès
sigui llengua de comunicació. Professorat
que imparteixi continguts d’una altra matèria
en francès.
Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, d’Esplugues de
Llobregat, de Lleida i de Tarragona, del 30
de juny al 25 de juliol; a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona del 30 de juny al 24 de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficiales d’idiomes de Barcelona-Drassanes, d’Esplugues de Llobregat, de Lleida i de Tarragona; 13 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.
Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.
Places: 16 (8 a Barcelona; 2 a Esplugues
de Llobregat; 2 a Girona; 2 a Lleida, i 2 a
Tarragona).
Nota: a les escoles oficials d’idiomes
d’Esplugues de Llobregat i de Girona només fins a 2n curs, a les escoles oficials
d’idiomes de Lleida i de Tarragona només
fins a cicle elemental d’EOI (3r curs) i a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes, només fins a 4t curs.

Lloc i dates: ESADE - Escola d’Idiomes
Teacher Education (Barcelona), del 30 de
juny a l’11 de juliol.
Places: 3.
LLENGUA ALEMANYA

—37 Handlungsorientiertes lernen: Spielen
im unterricht (en col·laboració amb l’Institut
Alemany): 30 hores.
Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Institut Alemany de Barcelona, del 7 a l’11 de juliol, al matí.
Places: 18.
—38 Curs intensiu de llengua alemanya
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: professorat d’educació secundària d’altres assignatures que imparteixi
o hagi d’impartir un crèdit d’alemany. Professorat que participi en un programa de
reciclatge d’alemany del Departament d’Ensenyament. Professorat implicat en un projecte educatiu europeu en què l’alemany
sigui llengua de comunicació.
Llocs i dates: escoles oficials d’idiomes
de Barcelona-Drassanes, d’Esplugues de
Llobregat, de Lleida i de Tarragona, del 30
de juny al 25 de juliol; a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona del 30 de juny al 24 de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les escoles oficiales d’idiomes de Barcelona-Drassanes, d’Esplugues de Llobregat, de Lleida i de Tarragona; 13 de juny,
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.
Tots els tests de nivell començaran a les
18 hores.
Places: 21 (13 a Barcelona; 2 a Esplugues del Llobregat; 2 a Girona; 2 a Lleida,
i 2 a Tarragona).
Nota: a les escoles oficials d’idiomes
d’Esplugues de Llobregat i de Girona només fins a 2n curs, i a les escoles oficials
d’idiomes de Lleida i de Tarragona només
fins al cicle elemental d’EOI (3r curs).
LLENGUA ITALIANA

—39 Curs intensiu de llengua italiana (llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: professorat d’educació secundària d’altres assignatures que imparteixi
o hagi d’impartir un crèdit d’italià. Professorat que participi en un programa de reciclatge de l’italià del Departament d’Ensenyament. Professorat implicat en un projecte
educatiu europeu en què l’italià sigui llengua de comunicació.
Lloc i data: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 30 de juny al 25
de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes
Places: 3
Nota: només fins al cicle elemental d’EOI
(3r curs).

LLENGUA ANGLESA I FRANCESA

—36 Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llengües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).
Destinataris: professorat de llengua amb
molt bons coneixements d’anglès o francès.
Hauran de presentar fotocòpia compulsada
del certificat acreditatiu dels seus coneixements d’anglès o francès.

—41 Drama for TEFL.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Language Studies. University of Edinburgh, del 10
al 30 d’agost.
Places: 7.
—42 Neuro-linguistic programming (NLP)
for teachers.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 13
al 26 de juliol.
Places: 6.
—43 Teaching large mixed level classes
humanistically.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 27
de juliol al 9 d’agost.
Places: 6.
—44 Materials development for language
education.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Metropolitan University (Leeds), del 13 al 26 de juliol.
Places: 7.
—45 The Internet for language learning
and teaching.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 13
al 26 de juliol.
Places: 6.
—46 The internet for language learning
and teaching.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Norwich), del 27
de juliol al 9 d’agost.
Places: 5.
—47 Contemporary English.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Bell School (Cambridge), del
29 de juny al 12 de juliol.
Places: 7.
—48 Pronunciation for language teachers.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Language Studies. University of Edinburgh, del 10
al 23 d’agost.
Places: 5.
—49 Teaching other subjects in English.
Destinataris: professorat d’altres matèries que estigui participant en la modalitat 1
de projectes d’innovació en el marc del
programa ORATOR o hi hagi participat i
actualment continui impartint la seva matèria en llengua estrangera.
Lloc i dates: Pilgrims (Canterbury), del 13
al 26 de juliol.
Places: 4.
—50 Teaching and learning English.
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: Institute for Applied Language Studies. University of Edinburgh, del 20
de juliol al 9 d’agost.
Places: 6.

ACTIVITATS A L’ESTRANGER
LLENGUA FRANCESA
LLENGUA ANGLESA

—40 Teaching English for specific purposes (TESP).
Destinataris: professorat d’anglès.
Lloc i dates: College of St. Mark and St.
John, Plymouth, del 27 de juliol al 16 d’agost.
Places: 4.
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—51 Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE.
Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Institut Méditerranéen d’Études Françaises (Montpellier), del 6 al 20 de
juliol.
Places: 6.
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—52 Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE.
Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Centre Audio-Visuel de Langues Modernes. Cavilam (Vichy), del 29 de
juny al 12 de juliol.
Places: 5.
—53 Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE.
Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Centre de Linguistique Appliquée. Cla (Besançon), del 6 al 19 de juliol.
Places: 10.

educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 30 de juny al 25
de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.
Places: 3.

—54 Mòduls de formació de metodologia
i didàctica del FLE.
Destinataris: professorat de francès.
Lloc i dates: Université Stendhal-Grenoble 3. Cuef (Grenoble), del 6 al 19 de juliol.
Places: 5.

—61 Sounds English (Curs de pronunciació anglesa): 30 hores.
Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors als servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament, de l’àrea de llengües
estrangeres.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 7 al 11 de juliol,
al matí i dues tardes.
Places: 1.

LLENGUA ALEMANYA

LLENGUA FRANCESA

—55 Unterrichtsprojekte mit dem Internet.
Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Munic, del 20 de juliol al 2
d’agost.
Places: 2.

—62 Curs intensiu de llengua francesa
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors als servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament.
Lloc i dates: Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona-Drassanes, del 30 de juny al 25
de juliol.
Test de nivell per als admesos: 12 de juny,
a les 18 hores, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Barcelona-Drassanes.
Places: 1.
Nota: només fins a 4t curs.

—56 Presse, Rundfunk, Fernsehen.
Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Hamburg, del 29 de juny al
12 de juliol.
Places: 3.
—57 Curs de llengua alemanya (en col·laboració amb l’Institut Alemany).
Destinataris: professorat d’educació secundària d’altres matèries que imparteixi o
hagi d’impartir un crèdit d’alemany.
Lloc i dates: Alemanya, del 4 al 28 d’agost
o del 4 al 29 d’agost.
Test de nivell eliminatori: 15 de maig, a
les 18 hores, a l’Institut Alemany de
Barcelona.
Places: 9.
—58 Curs de llengua alemanya (en col·laboració amb l’Institut Alemany).
Destinataris: professorat d’alemany.
Lloc i dates: Göttingen, del 17 al 30
d’agost
Places: 5
Nota: Nivell mínim requerit Mittelstufe 2.

LLENGUA ANGLESA I FRANCESA

—63 Seminaris d’aprofundiment de temes
específics de metodologia i didàctica de llengües estrangeres: 30 hores (mòduls de 15
i de 30 hores).
Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors al servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament, de l’àrea de llengües
estrangeres.
Lloc i dates: ESADE - Escola d’Idiomes
Teacher Education (Barcelona), del 30 de
juny a l’11 de juliol.
Places: 2.
ACTIVITATS A L’ESTRANGER

LLENGUA ITALIANA

—59 Corso di aggiornamento per insegnanti d’italiano all’estero.
Destinataris: professorat d’italià.
Lloc i dates: Università per stranieri (Perugia), del 13 de juliol al 2 d’agost.
Places: 2.

ANNEX 4
Activitats per a inspectors d’Ensenyament i
inspectors al servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament
ACTIVITATS A CATALUNYA
LLENGUA ANGLESA

—60 Curs intensiu de llengua anglesa
(llengua instrumental): 80 hores.
Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors als servei de l’administració

LLENGUA ANGLESA

—64 Contemporary English.
Destinataris: inspectors d’Ensenyament i
inspectors al servei de l’administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Ensenyament, de l’àrea de llengües
estrangeres.
Lloc i dates: Bell School (Cambridge), del
29 de juny al 12 de juliol.
Places: 1.
ANNEX 5
Barem de mèrits i documentació acreditativa
Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més
d’un apartat dels que s’estableixen en
aquest annex.
MÈRITS DOCENTS

—1 Antiguitat, fins a un màxim de 3 punts.
Per cada any com a docent o inspector: 0,5
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punts; per cada any en possessió de la
condició de catedràtic: 0,25 punts.
Documentació acreditativa: certificat del
director del centre o centres on s’ha exercit
la docència o full de serveis.
—2 Antiguitat com a docent de la llengua
a la qual s’opta, o com a inspector de l’àrea
de llengües estrangeres: 0,5 punts per any,
fins a un màxim de 3 punts.
Documentació acreditativa: certificat del
director del centre o centres on s’ha impartit la llengua.
—3 Per al professorat que imparteix educació primària: adscripció al lloc de treball
de la llengua a la qual s’opta, d’acord amb
el Reial decret 895/1989: 1,5 punts.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de la resolució d’adscripció al
lloc de treball.
—4 Per al professorat que imparteix educació primària: capacitació en la llengua a
la qual s’opta: 1,5 punts.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de la resolució de reconeixement de la capacitació.
—5 Exercici de càrrecs directius o de
càrrecs de responsabilitat en la Inspecció
d’Ensenyament: fins a 1 punt.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament o nomenaments.
—6 Per al professorat d’educació secundària, d’escoles oficials d’idiomes o d’inspectors: possessió de la condició de catedràtic: 0,5 punts.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del nomenament o de la credencial acreditativa de la condició.
MÈRITS ACADÈMICS

—7 Per al professorat que imparteix educació primària: títol de llicenciat en filologia
romànica o anglogermànica, depenent de la
llengua a la qual s’opti: 1 punt.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol.
—8 Títol de doctor en filologia romànica o
anglogermànica, depenent de la llengua a
la qual s’opti: 1 punt.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del títol.
—9 Altres titulacions relacionades amb la
llengua a la qual s’opta: fins a 1 punt. Només es tindrà en compte la titulació de nivell més elevat.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada de les titulacions.
ALTRES MÈRITS

—10 Participació en activitats de formació de 15 hores o més relacionades amb la
llengua a la qual s’opta: fins a 2 punts.
Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.
—11 Docència, coordinació o direcció
d’activitats de perfeccionament per a professorat d’anglès, francès, alemany o italià:
fins a 1 punt.
Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.

Full de disposicions i actes administratius

—12 Publicacions i investigacions entorn
de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seva metodologia: fins a 2 punts.
Documentació acreditativa: fotocòpia
compulsada del sumari i l’autoria de les publicacions; si és un material inèdit, s’hi adjuntarà un certificat que n’acrediti l’autoria.
—13 Per haver participat en experiències
promogudes o autoritzades pel Departament d’Ensenyament entorn de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seva
metodologia: fins a 2 punts.
Documentació acreditativa: fotocòpies
compulsades dels certificats.
—14 Per a les places dels cursos a l’estranger: no haver gaudit mai de cap beca
similar a l’estranger del Departament d’Ensenyament, de l’Acció Lingua B del Programa Sòcrates o de l’Acció Comenius 2.2.C.1
del Programa Sòcrates II: 1 punt.
(03.084.001)

RESOLUCIÓ ENS/840/2003, de 20 de
març, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i
estudis directament relacionats amb els llocs
de treball durant el curs 2003-2004, destinades als funcionaris i funcionàries de carrera dels cossos docents i dels cossos d’inspectors i d’inspectores.
L’article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública (DOGC núm. 2509,
de 3.11.1997), regula la concessió de llicències per fer estudis sobre matèries directament
relacionades amb el lloc de treball i estableix
que el personal funcionari té dret a percebre
totes les retribucions quan la llicència és per
interès de l’Administració mateixa.
El Departament d’Ensenyament es fa ressò de la importància que el professorat i els
inspectors i inspectores d’ensenyament
realitzin estudis i treballs de recerca, i per
això preveu en el Pla de formació permanent donar suport a aquestes activitats de
formació per mitjà de l’atorgament d’ajuts
de tipologia diversa, entre els quals es troba la concessió de llicències retribuïdes per
dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb el lloc de treball.
L’Acord de 21 de novembre de 2001
sobre condicions de treball del professorat
en l’àmbit de la mesa sectorial de negociació del personal docent d’ensenyament
públic no universitari de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Govern en la sessió
del 18 de desembre de 2001, preveu incrementar el nombre de llicències retribuïdes
fins a 85 dotacions per al curs acadèmic
2003-2004. Aquestes llicències retribuïdes
tenen la finalitat d’afavorir, a més de l’actualització científica i didàctica, l’aportació de
plantejaments i estudis sobre els aspectes
més significatius del sistema educatiu.
En conseqüència, a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa,

Resolc:
—1 Objecte
1.1 Convocar concurs públic adreçat al
funcionariat de carrera en servei actiu que
ocupi llocs de treball dels cossos docents i
dels cossos d’inspectors i inspectores dependents del Departament d’Ensenyament,
per a la concessió de llicències retribuïdes
per dur a terme treballs de recerca i estudis
directament relacionats amb el lloc de treball de les persones sol·licitants.
1.2 Els treballs o estudis poden tractar
qualsevol temàtica que estigui directament
relacionada amb el lloc de treball de les
persones sol·licitants. Han de revertir, d’una
manera directa, en la millora de la pràctica
docent, en la millora organitzativa dels centres, en la innovació i l’aprofundiment dels
continguts curriculars o en les estratègies
metodològiques i els recursos didàctics.
Es prioritzaran les temàtiques següents
per la seva actualitat i importància:
Adquisició de les competències bàsiques
per part de l’alumnat en els diferents nivells
educatius.
Necessitats educatives específiques.
Les noves tecnologies com a eina vehicular de l’aprenentatge.
Avaluació de centres i qualitat i millora
contínua.
Avaluació dels aprenentatges de l’alumnat.
Educació en valors i convivència en els
centres. Mediació escolar.
Orientació escolar i/o professional de
l’alumnat.
Plans d’acollida i materials d’aprenentatge per a l’alumnat nouvingut i d’incorporació tardana.
Metodologies per afavorir l’assoliment de
les capacitats claus en els cicles formatius.
Ensenyament en llengües estrangeres.
Ensenyaments musicals, especialment la
música a Catalunya (obres i autors més significatius).
Integració de temàtiques de dimensió europea.
1.3 Per al curs 2003-2004 es concedeixen 53 llicències amb una durada d’un curs
escolar (modalitat A), 44 llicències amb una
durada de cinc mesos o mitja jornada (modalitat B) i 10 llicències amb una durada d’un
curs escolar per a dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars
en anglès a Anglaterra (modalitat C).
Aquestes llicències es destinaran: 51 de
modalitat A i 44 de modalitat B, al personal
funcionari del cos de mestres i al dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim
especial; 2 de modalitat A, al personal funcionari dels cossos d’inspectors i inspectores, i 10 de modalitat C, al personal funcionari del cos de mestres que no tingui
nomenament com a especialista de llengua
estrangera.
En la modalitat B, es podrà optar entre el
període d’1.9.2003 a 31.1.2004 (modalitat
B1), el període d’1.2.2004 a 30.6.2004
(modalitat B2) o dedicació compartida, al
50%, entre el lloc de treball i els estudis o
treball de recerca, al llarg de tot el curs
escolar (modalitat B3).
La distribució de les llicències esmentades en el paràgraf anterior es podrà modificar en el cas que quedin llicències per
concedir. S’aplicarà el criteri que cada lli324

cència de modalitat A o C equival a dues
llicències de modalitat B. Si calgués modificar la distribució de llicències entre modalitats, s’incrementaran prioritàriament les de
la modalitat A i, si no fos possible, les de
modalitat B. En cap cas es podrà incrementar el nombre de llicències previstes de
modalitat C.
—2 Requisits de participació
2.1 Poden sol·licitar aquestes llicències
les persones funcionàries de carrera en
servei actiu que pertanyin als cossos esmentats a l’apartat 1.3, i que reuneixin les condicions següents:
a) Haver estat en servei actiu en un cos
docent o d’inspectors i inspectores els tres
últims cursos escolars.
b) No estar sotmès o sotmesa a cap
sanció administrativa.
c) No haver tingut cap llicència d’estudis
retribuïda concedida pel Departament d’Ensenyament.
d) En el cas de la modalitat C, cal tenir
un nivell mínim de coneixements d’anglès
equivalent al quart curs d’escola oficial d’idiomes.
e) En el cas de la modalitat C, la persona
sol·licitant ha d’estar exercint la docència el
curs 2002-2003 en un centre d’educació
infantil i primària, en què hi hagi un projecte
lingüístic singular que prevegi la impartició
de matèries o continguts curriculars, diferents de la llengua anglesa, en anglès.
2.2 En cas que un projecte per a les modalitats A o B es plantegi com una tasca
d’equip, aquest ha de ser coordinat per una
sola persona, que serà l’única que podrà
accedir a la llicència retribuïda.
—3 Presentació de sol·licituds, terminis i
informació de la convocatòria
3.1 Les persones que vulguin prendre
part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud adreçada al director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
segons el model que hi ha a disposició de
les persones interessades a la seu central
del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials i a l’adreça electrònica http://www.xtec.es/sgfp/llicenc/
index.htm.
3.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials o
a qualsevol dels llocs que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, en el termini de 15 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l’oficina de
correus abans de ser certificada.
3.3 A la sol·licitud, s’hi ha de fer constar:
a) Les dades personals i professionals.
b) La modalitat per a la qual sol·licita la
llicència d’estudis.
c) Relació dels mèrits al·legats, que posteriorment s’hauran de justificar documentalment, i que es valoraran d’acord amb el
barem de mèrits que figura a l’annex 1
d’aquesta Resolució.
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3.4 Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent (no s’acceptarà cap documentació que no hagi estat lliurada conjuntament amb la sol·licitud):
a) Una fotocòpia del DNI o passaport.
b) Un projecte dels estudis o treballs que
s’han de realitzar durant el període de llicència, segons les característiques que
s’expliciten a l’annex 2 o 3 d’aquesta Resolució.
c) Un certificat de la persona que supervisarà els treballs o estudis, o de la persona
responsable de l’entitat que es farà càrrec
de la supervisió, la qual n’emetrà un informe
final, on es faci constar: nom i dos cognoms,
lloc concret de treball o càrrec (especialitat
o àrea de treball i entitat o institució de treball) i l’acceptació expressa de la tasca de
supervisió. Aquest certificat no serà necessari per a les llicències de modalitat C.
d) En cas que el projecte comporti alguna actuació en centres docents o en altres
institucions públiques o privades, un certificat de conformitat de la direcció dels centres amb el vistiplau de la Inspecció d’Ensenyament o una autorització de les
persones responsables de les institucions.
Aquest certificat no serà necessari per a les
llicències de modalitat C.
e) En el cas dels sol·licitants de llicència
de modalitat C, s’haurà d’aportar un certificat de la direcció del centre de destinació
actual on consti que l’estudi que es vol dur
a terme a Anglaterra part del projecte lingüístic singular del centre, en les condicions
establertes a l’apartat 2.1.e).
f) Per als sol·licitants de llicències de modalitat C, un certificat que acrediti el nivell
de coneixements d’anglès equivalent o superior al quart curs de l’escola oficial d’idiomes.
3.5 La informació d’aquesta convocatòria està disponible a l’adreça electrònica
http://www.xtec.es/sgfp/llicenc/index.htm.
—4 Selecció de les persones participants
4.1 La selecció de les persones participants, d’acord amb el barem que consta a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, la farà una
comissió constituïda a aquest efecte, que
estarà formada pels membres següents o
les persones en qui deleguin:
El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, que actuarà com a president.
El subdirector general de la Inspecció
d’Ensenyament de la Secretaria General.
El subdirector general d’Ordenació Curricular i Programes Educatius de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.
La subdirectora general de Provisió i Definició de Llocs de Treball de Professorat de
la Direcció General de Recursos Humans.
El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional de
la Direcció General de Formació Professional.
La cap del Servei de Programació, Avaluació i Recursos Pedagògics de la Subdirecció General de Formació Permanent i
Recursos Pedagògics.
Un/a tècnic/a, designat/da pel director
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
que actuarà com a secretari o secretària.

4.2 La comissió, si ho creu convenient,
podrà sol·licitar informes a la Inspecció d’Ensenyament o a altres persones expertes en
la matèria de què tracti el projecte. Igualment, podrà convocar les persones candidates per a una entrevista.
4.3 Les persones membres d’aquesta
comissió i les expertes que aquesta pugui
requerir estaran afectades per les causes
d’abstenció i recusació previstes als articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
—5 Llistes provisionals i definitives
5.1 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció, d’acord amb la puntuació obtinguda per
les persones sol·licitants i en aplicació del
barem de mèrits que s’especifica a l’annex
1 d’aquesta Resolució, farà pública la llista
provisional de les persones preseleccionades, no seleccionades i excloses, als taulers d’anuncis de la seu central del Departament d’Ensenyament, de les seves
delegacions territorials i de l’adreça electrònica http://www.xtec.es/sgfp. En aquestes
llistes, hi haurà de constar el nom, els cognoms, el DNI o passaport i la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem,
excepte en el cas de les persones excloses, en les quals s’hi farà constar el motiu
de l’exclusió.
5.2 Les persones preseleccionades seran les que obtinguin almenys 10 punts per
l’apartat 6 de l’annex 1 d’aquesta Resolució, en el barem de mèrits corresponent al
projecte de treball.
5.3 En cas d’empat en la valoració dels
mèrits, l’ordre s’establirà aplicant successivament els criteris següents:
a) Puntuació més alta en l’apartat 6 del
barem de mèrits esmentat.
b) Puntuació més alta en la suma dels
apartats 2, 3, 4 i 5 del barem de mèrits.
5.4 Les persones interessades podran
presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció durant un termini de 10 dies hàbils a comptar
de l’endemà de la seva publicació als taulers d’anuncis esmentats. Transcorregut
aquest termini i un cop estudiades les reclamacions presentades, la comissió farà
pública la proposta de resolució de les llistes definitives de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses, als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Ensenyament i de les seves
delegacions territorials.
5.5 Les reclamacions presentades s’estimaran o es desestimaran en la resolució
que aprovi la llista definitiva de les persones
seleccionades, no seleccionades i excloses,
que es farà pública al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Contra la resolució definitiva de persones
seleccionades, no seleccionades i excloses,
que posarà fi a la via administrativa, les
persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant el
jutjat contenciós administratiu corresponent
en el termini de dos mesos, a comptar des
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
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de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
5.6 Si es produeix alguna renúncia, la
llicència que quedi vacant serà concedida a
la persona no seleccionada que tingui més
puntuació en la modalitat corresponent.
—6 Documentació acreditativa dels mèrits
al·legats
6.1 En el termini de 10 dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la publicació
de la llista provisional a què fa referència
l’apartat 5.1, les persones preseleccionades
presentaran la documentació acreditativa
dels mèrits acadèmics i professionals que
hagin al·legat en la seva sol·licitud, segons
consta a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
A aquesta documentació, s’hi ha d’adjuntar una relació numerada, datada i signada
de la documentació que es presenta, seguint l’ordre de l’annex esmentat.
Només es tindran en compte els mèrits
que s’hagin al·legat a la sol·licitud.
6.2 Les persones sol·licitants podran recollir la documentació acreditativa dels
mèrits acadèmics i professionals a la delegació territorial que els correspongui,
d’acord amb el seu lloc de treball el curs
2002-2003, durant el mes d’octubre de
2003.
Una vegada transcorregut aquest termini,
s’entendrà que renuncien a recuperar-la.
No es retornarà el projecte dels estudis o
treballs que es vol dur a terme lliurat juntament amb la sol·licitud.
—7 Seguiment del treball
7.1 El Departament d’Ensenyament farà
un seguiment dels treballs que s’estiguin realitzant, per la qual cosa les persones en
llicència d’estudis hauran de proporcionar
tota la informació relativa al desenvolupament del treball que el Departament d’Ensenyament els sol·liciti.
En acabar el període de la llicència i abans
de l’1 de novembre de 2004, en les modalitats A, B2, B3 i C, i de l’1 d’abril de 2004,
en la modalitat B1, s’haurà de presentar la
memòria completa del treball o de l’estudi
realitzat, en suport paper i magnètic, i un
resum del seu contingut.
Quant a les persones que gaudeixin d’una
llicència per a dur a terme un estudi de la
modalitat C, hauran de presentar, junt a la
memòria final, un informe de valoració de la
tasca duta a terme, emès per la direcció dels
centres d’Anglaterra on hagin desenvolupat
el seu estudi.
7.2 Els treballs duts a terme seran propietat del Departament d’Ensenyament, el
qual els podrà publicar, així com efectuarne la difusió, sens perjudici del que disposa
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el Text refós de la Llei de la propietat
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.
Els autors o autores, amb l’autorització
prèvia del Departament d’Ensenyament,
podran publicar el seu treball sempre que
es faci menció expressa que per realitzar-lo
s’ha comptat amb una llicència retribuïda del
Departament d’Ensenyament. Aquesta
menció haurà d’aparèixer igualment en
qualsevol altra publicació total o parcial del
treball objecte de la llicència.
—8 Situació del personal funcionari durant
el període de llicència retribuïda i altres compromisos
8.1 La llicència retribuïda per estudis no
modifica la condició de servei actiu del personal funcionari, que continua subjecte als
deures i a les responsabilitats pròpies de
la seva situació, a més dels que es derivin
de la realització del treball objecte de la llicència.
L’incompliment dels deures i les responsabilitats esmentats pot donar lloc a responsabilitats disciplinàries, d’acord amb el que
disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
Text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 243/1995,
de 27 de juny, d’aprovació del reglament de
règim disciplinari de la funció pública de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2100, de 13.9.1995).
8.2 Les retribucions que es percebran
durant el període de llicència seran les
mateixes que corresponguin a la persona
funcionària que en gaudeixi.
La concessió de la llicència no suposa per
al Departament d’Ensenyament cap obligació d’assumir cap despesa derivada dels
estudis o de l’elaboració del treball.
8.3 En la modalitat B3, de dedicació
compartida, en el cas del personal funcionari que presta serveis en un centre docent,
la distribució de l’horari corresponent a la
tasca desenvolupada al lloc de treball es farà
proporcionalment en els diferents tipus d’activitats inclosos en l’horari laboral del professorat. Així mateix, es procurarà que, dins
de les necessitats de funcionament del
centre, sigui al més compacta possible.
8.4 Les estades d’estudis a Anglaterra
(modalitat C) tindran les característiques següents:
La durada del període de la llicència de
modalitat C és d’un curs escolar, per bé que
la durada de l’estada a Anglaterra serà de
8 mesos, de l’1 d’octubre de 2003 al 31 de
maig de 2004 amb els períodes de vacances que pertoquin.
El temps restant es dedicarà a l’elaboració de la memòria i organització dels materials procedents del treball, que hauran de
ser d’aplicació a la tasca docent del mestre
a partir del curs 2004-2005.
L’estudi consistirà en analitzar la metodologia, materials, recursos i vocabulari específic emprat en la docència de continguts
curriculars d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa.
Durant el temps de l’estada a Anglaterra,
els mestres hauran d’exercir com a assessors de conversa durant dos terços de l’horari laboral d’un professor d’educació pri-

mària d’Anglaterra. Aquest horari laboral
podrà estar repartit com a màxim en dos
centres docents d’educació primària propers, dins la mateixa localitat.
Les escoles on s’haurà d’exercir la tasca
d’assessor de conversa estaran ubicades en
poblacions grans, però no a Londres.
Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció, així com d’altres despeses produïdes durant les estades amb
motiu de la realització de l’estudi, aniran a
càrrec del mestre. Podran optar a un ajut
econòmic com a compensació per les despeses esmentades.
8.5 El gaudiment d’una llicència de modalitat C comporta el compromís d’impartir
docència en llengua anglesa a partir del curs
2004-2005, d’acord amb el projecte lingüístic del centre on el funcionari presti serveis.
—9 Es delega en el director general d’Ordenació i Innovació Educativa la facultat de
resoldre aquesta convocatòria.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 20 de març de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
Barem de mèrits i documentació que hauran de presentar les persones preseleccionades
Criteri general
Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més
d’un apartat dels que s’estableixen en
aquest annex.
—1 Antiguitat i permanència en el lloc de
treball
1.1 Antiguitat (fins a un màxim de 4
punts).
a) Per cada any acadèmic a partir del
quart any com a funcionari o funcionària de
carrera dels cossos a què fa referència
l’apartat 1 d’aquesta Resolució, o amb
contracte laboral ocupant un lloc de treball
de psicòleg/a, pedagog/a o logopeda en un
CREDA o EAP del Departament d’Ensenya326

ment amb anterioritat al 15 de setembre de
1995: 0,5 punts per any. A aquest efecte,
cal recordar que el període de pràctiques
no puntua.
b) Per cada any d’antiguitat amb la condició de catedràtic o catedràtica: 0,25 punts
per any.
1.2 Per estar en actiu durant els cursos
2000-2001, 2001-2002 i 2002-2003 i prestar serveis:
En un centre públic del Departament
d’Ensenyament o un lloc de treball de la Inspecció d’Ensenyament: 1 punt per curs.
En un servei educatiu o programa del Departament d’Ensenyament o en altres llocs
de treball: 0,5 punts per curs.
Documentació justificativa: full de serveis
degudament certificat per la delegació territorial o fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de
possessió i de cessament o, si escau, dels
documents corresponents d’inscripció en
els registres de personal, tancats a 31
d’agost de 2003.
—2 Activitats de formació permanent relacionades amb la docència i/o l’especialitat, convocades per les administracions
públiques amb plenes competències educatives o per les universitats, i activitats
incloses en el Pla de formació permanent o
reconegudes pel Departament d’Ensenyament, fins a un màxim de 4 punts.
2.1 Per l’assistència a cursos o activitats similars de 15 hores o més: 0,01 punts
per cada hora de formació.
2.2 Per impartir cursos o activitats similars: 0,0175 punts per hora impartida.
2.3 Per la participació en grups de treball o similars, màxim 0,5 punts per curs
escolar.
2.4 Per la tutorització de pràctiques en
centres docents i serveis educatius de
l’alumnat en període de formació inicial o
de l’alumnat de cursos d’especialització:
0,15 punts per cada període de pràctiques.
No es comptabilitzaran en aquest apartat els estudis necessaris per a l’obtenció
dels títols detallats en l’apartat 5 d’aquest
annex.
Documentació justificativa: fotocòpies
compulsades dels certificats expedits per les
institucions o entitats responsables d’aquestes activitats en les quals s’indiqui el nombre d’hores o períodes, en el cas de les
pràctiques.
—3 Per la participació en programes educatius o activitats docents de caràcter experimental i activitats de gestió o administració de centres o responsabilitats en la inspecció d’ensenyament, o pel fet d’estar en
possessió d’altres mèrits docents, fins a un
màxim de 4 punts.
3.1 Investigacions educatives i participació en programes de renovació pedagògica o d’introducció de noves tecnologies,
dutes a terme en els centres docents i promogudes o autoritzades per l’administració
educativa competent, un institut de ciències de l’educació o un departament universitari. Si el treball d’investigació implica una
intervenció amb alumnat, màxim 1 punt per
treball, en funció de la seva durada i la seva
complexitat. Si no implica una intervenció
amb alumnat, màxim 0,5 punts per treball.
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Documentació justificativa: fotocòpia
compulsada del certificat de l’entitat que ha
promogut o autoritzat la investigació o el
programa. En cas que aquest certificat no
especifiqui les tasques realitzades i la seva
durada, caldrà adjuntar-hi un certificat de la
direcció del centre en el qual consti aquesta informació.
3.2 Activitats de gestió o administració
de centres o responsabilitats en la inspecció d’ensenyament, fins a un màxim de 2,5
punts.
Direcció de centres d’ensenyament públic de primària o secundària, o direcció de
serveis educatius o càrrecs de comandament en la inspecció d’ensenyament: 0,30
punts per any.
Per altres nomenaments de càrrecs unipersonals de govern dels centres educatius
o de càrrecs de comandament de l’administració educativa o càrrecs de coordinació en la Inspecció d’Ensenyament: 0,20
punts per any.
Documentació justificativa: fotocòpia
compulsada del nomenament, amb expressió de la durada del càrrec.
3.3 Per tenir la condició de catedràtic o
catedràtica: 0,75 punts.
Documentació justificativa: fotocòpia
compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on
consti o se li reconegui la condició de catedràtic.
—4 Per publicacions (incloses les videogràfiques, informàtiques, discs i similars),
material inèdit que acrediti una aportació
personal a la pràctica docent o inspectora,
o manifestacions artístiques: fins a un màxim de 3 punts.
Documentació justificativa: els originals
publicats o inèdits. L’autoria d’aquests darrers s’haurà d’acreditar amb un certificat de
l’organisme corresponent. En el cas de les
manifestacions artístiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l’abast, com
fulletons, programes o catàlegs.
No es valoraran les publicacions al·legades per aquest apartat en les quals no
figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret
2984/1972, de 2 de novembre.
—5 Titulacions acadèmiques diferents a
les al·legades per a l’ingrés al cos, fins a un
màxim de 2 punts, tenint en compte el
barem següent:
Doctorats: 0,75 punts.
Titulacions universitàries de segon cicle:
pels estudis corresponents al segon cicle
d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,5
punts. En el cas dels funcionaris de cossos
docents del grup A, no es valorarà el primer
títol o estudis d’aquest tipus que presenti el
participant.
Els apartats corresponents a mèrits acadèmics atorguen puntuacions per la superació de cicles acadèmics. Al respecte, cal
tenir en compte que, en general, les titulacions universitàries de grau superior són
conseqüència de la superació d’un primer
cicle i d’un segon cicle, els quals poden ser
al·legats per separat a efectes de valoració.
Les titulacions universitàries de grau mitjà
només inclouen un cicle.

Titulacions universitàries de primer cicle:
per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents o pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria, 0,25 punts. No es
considerarà titulació de primer cicle la superació d’un curs d’adaptació.
Diploma de mestre de català, nivell D de
la Junta Permanent de Català o certificat
d’aptitud de la llengua catalana de l’escola
oficial d’idiomes: 0,20 punts.
Certificats d’aptitud de l’Escola Oficial
d’Idiomes: per cada certificat, 0,20 punts.
Màsters i postgraus: per cada màster o
postgrau, 0,20 punts.
Certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català, primer cicle de reciclatge de
català o capacitació en llengua catalana
(mòdul II) o diploma de capacitació d’aranès: 0,10 punts.
Certificats elementals de l’escola oficial
d’idiomes: per cada certificat, 0,10 punts.
Documentació justificativa:
Fotocòpia compulsada del títol pel qual
s’ha ingressat al cos.
Fotocòpia compulsada dels títols que
s’al·leguen.
—6 Projecte de treball:
Pel projecte de treball: fins a un màxim
de 20 punts.
Per a la valoració del projecte es tindrà en
compte la temàtica i l’adequació a les prioritats establertes al punt 1.2 d’aquesta Resolució, la incidència en la millora de la qualitat de l’ensenyament, la concreció, la
coherència, el caràcter innovador, l’existència d’un treball personal previ en relació amb
el projecte que es presenta i la idoneïtat de
la persona o entitat que l’avala.

ANNEX 2
Estructura del projecte de treball (modalitats A i B)
El projecte ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines (aproximadament 600
paraules per pàgina), en cas d’optar a la
modalitat A, o de 15 pàgines, en cas d’optar a la modalitat B. Si és possible, s’hauria
d’estructurar de la manera següent:
—1 Portada.
1.1 Títol del projecte.
1.2 Nom i cognoms de l’autor/a.
1.3 Curs escolar per al qual se sol·licita
la llicència.
1.4 Centre de treball i especialitat o àrea.
—2 Índex amb la indicació de les pàgines
on comencen els diferents apartats del projecte.
—3 Introducció.
3.1 Objectius que es pretenen assolir.
3.2 Breu presentació del tema.
3.3 Explicació del treball previ, cas d’haver-n’hi.
—4 Treball que es pensa realitzar.
4.1 Descripció del treball tant des del
punt de vista de la matèria objecte del treball com des de l’aplicació pràctica en els
centres d’ensenyament.
4.2 Justificació del tema preferent. Indicació del tema o dels temes preferents
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dels quals tracta el projecte, relacionats a
l’apartat 1.2 d’aquesta Resolució.
4.3 Disseny del pla de treball (temporització: fases i calendari).
4.4 Marc referencial en el qual es fonamenta l’estudi o la recerca.
4.5 Metodologia que es pensa emprar.
4.6 Descripció dels recursos a utilitzar.
4.7 Especificació de les aplicacions que
el projecte tindrà en el sistema educatiu.
4.8 Producte o resultat final que s’espera obtenir.
—5

Altres consideracions particulars.

—6 Bibliografia bàsica utilitzada en la redacció del projecte.

ANNEX 3
Estructura del projecte de treball (modalitat C)
El projecte ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines (aproximadament 600
paraules per pàgina), amb l’estructura següent:
—1 Portada
1.1 Nom i cognoms del autor/a.
1.2 Curs escolar per al qual se sol·licita
la llicència.
1.3 Centre de treball i especialitat o àrea.
—2 Introducció
2.1 Objectius que es pretenen assolir relacionats amb el projecte educatiu del seu
centre.
2.2 Explicació del treball previ realitzat
en el centre.
—3 Matèries o continguts curriculars en
els quals es basarà l’estudi.
—4 Pautes d’observació didàctica i de recopilació de materials que poden ser objecte d’estudi per a la seva aplicació posterior.
—5 Aplicació posterior prevista dels resultats del seu treball a Anglaterra a la seva
tasca docent ordinària.
—6

Altres consideracions particulars.

(03.077.010)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de serveis (exp. 0849/03).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0849/03.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: transport escolar dels alumnes de l’IES Josep Pla de
Barcelona al CEIP Pirineus del districte
d’Horta Guinardó.
b) Termini d’execució: des del 2 de maig
de 2003 fins el 20 de juny de 2003.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
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b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import unitari: 147,00 euros/dia/autocar,
IVA inclòs.
Import total màxim: 45.570,00 euros, IVA
inclòs.
14 dies (dilluns i dimecres) x 8 autocars
x 147,00 euros=16.464,00 euros.
22 dies (dimarts, dijous i divendres) x 9
autocars x 147,00 euros=29.106,00 euros.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 35.1.c del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import total adjudicat.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup R, subgrup 1, categoria C; grup III, subgrup 9, categoria C.
La seva presentació és potestativa i únicament a efectes de dispensa de l’acreditació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www.gencat.es/
ense/ense_lici.html.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 17.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament, Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

RESOLUCIÓ ENS/839/2003, d’1 d’abril, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 9/2003, procediment abreujat, interposat per la senyora Teresa Castells Cuch.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 9/2003, procediment abreujat, interposat contra la Resolució de 7 de
novembre de 2002 de la directora general
de Recursos Humans, relativa a la petició
formulada en l’escrit de 14 d’octubre en
relació amb la puntuació que se li ha de reconèixer en el proper concurs de trasllats.
La vista d’aquest procediment s’ha fixat per
al dia 19 de juny de 2003, a la Sala de Vistes del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
8 de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la
qual poden anar acompanyats de les proves que els interessi proposar.

—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 9/2003, procediment abreujat, interposat per la senyora Teresa Castells Cuch;
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

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

Barcelona, 31 de març de 2003

Barcelona, 1 d’abril de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.091.057)

(03.087.117)

© Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 34,86 € anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: Gràfiques 92, SA
328

