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RESOLUCIÓ ENS/2987/2003, de 30 de se-
tembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del parvulari privat Arquímedes,
de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
parvulari privat Arquímedes, de Terrassa, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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 Arquímedes, de Terrassa,
amb número de codi 08029568, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta 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.
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Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 30 de setembre de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08029568.
Denominació: Arquímedes.
Adreça: c. Arquímedes, 250.
Titular: Labarta Carreño, M. Luz i Labarta
Carreño, Mercedes A.
NIF: no consten.

S’autoritza el cessament d’activitats del
parvulari privat Arquímedes, de Terrassa, amb
efectes a partir de la fi del curs 1993-1994.

(03.260.058)

RESOLUCIÓ ENS/2988/2003, de 30 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Snoopy, de Rubí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Snoopy, de Rubí,
en petició d’autorització d’obertura, 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 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris; i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Snoopy, de Rubí, en els termes que
s’especifiquen 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 30 de setembre de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Rubí.
Localitat: Rubí.
Núm. de codi: 08059676.
Denominació: Snoopy.
Adreça: c. Orso, 30.
Titular: Maria Josefa Romero López.
NIF: 38503558V.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Snoopy, de Rubí, amb efectes a par-
tir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.

(03.260.062)

RESOLUCIÓ ENS/2989/2003, de 29 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat El Petit Príncep, de Sant
Quirze del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat El Petit Príncep, de
Sant Quirze del Vallès, en petició d’autorit-
zació d’obertura, 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 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels

centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris; i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Petit Príncep, de Sant Quirze del
Vallès, en els termes que s’especifiquen 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació, se-
gons 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 conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 29 de setembre de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Quirze del Vallès.
Localitat: Sant Quirze del Vallès.
Núm. de codi: 08063126.
Denominació: El Petit Príncep.
Adreça: c. Castellar, 15.
Titular: El Petit Príncep del Vallès, SL.
NIF: B63212872.

Autorització d’obertura del centre docent
privat El Petit Príncep, de Sant Quirze del
Vallès, amb efectes a partir de l’inici del curs
2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 4 unitats d’educa-
ció preescolar amb capacitat per a 61 llocs
escolars.

(03.269.142)

RESOLUCIÓ ENS/3009/2003, de 29 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat L’Avet, de Sant Feliu
de Llobregat.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat L’Avet, de Sant Feliu
de Llobregat, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny,
pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen ensenyaments
de règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat L’Avet, de Sant Feliu de Llobregat, en
els termes que s’especifiquen 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 29 de setembre
de 2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Núm. de codi: 08060435.
Denominació: L’Avet.
Adreça: pl. Catalunya, núm. 5, baixos.
Altres adreces: c. Ventura Gassol, núm. 4.
Titular: M. Isabel Humet Climent.
NIF: 39129495D

Autorització d’obertura del centre docent
privat L’Avet, de Sant Feliu de Llobregat,
amb efectes a partir del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 6 unitats amb una
capacitat per a 94 llocs escolars.

(03.269.141)

RESOLUCIÓ ENS/3010/2003, de 30 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Lluís Gonçaga, de la Garriga.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sant Lluís Gonçaga, de
la Garriga, en petició de canvi de titularitat,
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 or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Lluís Gonçaga, de la Garriga, per can-
vi de titularitat, en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 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, 30 de setembre de 2003

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

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

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: la Garriga.
Localitat: la Garriga.
Núm. de codi: 08017335.
Denominació: Sant Lluís Gonçaga.
Adreça: rda. del Carril, 92.
Titular: Fundació Privada Escola Sant Lluís
Gonçaga.
NIF: G59384354.

S’autoritza el canvi de titularitat que passa
a ser Fundació d’Escoles Parroquials, amb NIF
Q5800339C i amb efectes a partir del primer
dia del mes següent al de la seva publicació.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
3 unitats de parvulari amb capacitat per

a 75 llocs escolars.
Educació primària
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.
Educació secundària
Educació secundària obligatòria
2 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 60 llocs escolars i 2 unitats de segon
cicle amb capacitat per a 60 llocs escolars.

(03.260.061)

RESOLUCIÓ ENS/3011/2003, de 30 de se-
tembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Ra-
let-ralet, de Santa Eugènia de Berga.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants privada Ralet-ralet, de San-
ta Eugènia de Berga, es va instruir l’expe-
dient 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 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 de
la llar d’infants privada Ralet-ralet, de San-
ta Eugènia de Berga, en els termes que s’es-
pecifiquen 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.
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Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de setembre 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 BERGUEDÀ

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Santa Eugènia de Berga.
Localitat: Santa Eugènia de Berga.
Núm. de codi: 08054150.
Denominació: Ralet-ralet.
Adreça: c. Lleida, s/n.
Titular: Associació de Pares d’Alumnes de
l’Escola Bressol de Santa Eugènia de Berga.
NIF: G58858945.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Ralet-ralet, de Santa
Eugènia de Berga, amb efectes a partir del
31 de desembre de 2002.

(03.260.060)

RESOLUCIÓ ENS/3012/2003, d’1 d’octubre,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Els Barrufets, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Els Barrufets, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura 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 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Els Barrufets, de Barcelona, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 d’octubre 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: 08058672.
Denominació: Els Barrufets.
Adreça: c. Feijoo, 6-8.
Altres adreces: c. Santuaris, 115-117.
Titular: Amopuco, SL.
NIF: B62343306.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Els Barrufets, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2003-04.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 5 unitats amb ca-
pacitat per a 66 llocs escolars.

(03.262.099)

RESOLUCIÓ ENS/3013/2003, d’1 d’octu-
bre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Àgora 2, de Sant Cugat
del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel promotor del
centre docent privat Àgora 2, de Sant Cugat
del Vallès, en petició d’autorització d’obertu-
ra, 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 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,

de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris; i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Àgora 2, de Sant Cugat del Vallès, en
els termes que s’especifiquen 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 d’agost, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació, se-
gons 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 conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 1 d’octubre de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Núm. de codi: 08062298.
Denominació: Àgora 2.
Adreça: c. Ferrer i Guardia, s/n.
Titular: Estudio Àgora, SA.
NIF: A58737396.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Àgora 2, de Sant Cugat del Vallès, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats d’educació in-

fantil de segon cicle (parvulari) amb capaci-
tat per a 225 llocs escolars.

(03.268.018)

RESOLUCIÓ ENS/3014/2003, d’1 d’octu-
bre, de modificació de la Resolució ENS/
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1659/2003, de 20 de maig, per la qual s’au-
toritza la modificació de l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat San José de
Calasanz, de Sabadell.

Per la Resolució ENS/1659/2003, de 20
de maig, (DOGC núm. 3898, de 4.6.2003)
es va autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
San José de Calasanz, de Sabadell.

Atès que s’han observat diverses errades
en la Resolució esmentada, i d’acord amb
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució ENS/1659/
2003, de 20 de maig, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura
del centre docent privat San José de Cala-
sanz, de Sabadell, en el sentit següent:

A la pàgina 11624, a l’annex, on diu:
“...S’autoritza el canvi de denominació

que passa a ser Escolàpies-Sant Josep de
Calasanç...”,
ha de dir:

“...S’autoritza el canvi de denominació
que passa a ser Escolàpies-Sant Josep de
Calassanç...”.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre 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 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.

Sabadell, 1 d’octubre de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(03.268.010)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/2228/2003, de 18 de juliol, per la qual
es fa pública la llista única d’aspirants se-
leccionats a la convocatòria d’accés al cos
de professors d’ensenyament secundari,
torn especial, en l’especialitat de psicologia
i pedagogia (DOGC núm. 3932, pàg. 15032,
de 24.7.2003).

Havent-se observat una errada al text
original de l’esmentada Resolució, tramès
al DOGC i publicat al núm. 3932, pàg.
15032, de 24.7.2003, se’n detalla l’oportu-
na correcció:

A la pàgina 15032, a l’annex, on diu:
“004 Cardona Pera, M. Calustre
037643864V
16,0000”,

ha de dir:
“004 Cardona Pera, M. Claustre
037643864V
16,0000”.

Barcelona, 7 d’octubre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.272.122)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: vegeu
l’annex.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista:
no s’exigeix.

—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

ta 3C.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar 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: Barcelona, 08021.
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’òr-
gan 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 fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

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 re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html.

Barcelona, 13 d’octubre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Núm. expedient: 1049/03.
Objecte del contracte: instal·lació fotovol-
taica a l’IES Manolo Hugué de Caldes de
Montbui, a l’IES Giolà de Llinars del Vallès
i a l’IES Antoni Pons i Argila, de Manlleu.
Termini d’execució: 1 mes i mig.
Pressupost base de licitació: 97.457,33 eu-
ros, IVA inclòs.

Obra núm. 2
Núm. expedient: 1050/03.
Objecte del contracte: instal·lació fotovol-
taica a l’IES de Cassà de la Selva, a l’IES
Maria Rubies de Lleida i a l’IES Estela Ibè-
rica de Santa Perpètua de la Mogoda.
Termini d’execució: 1 mes i mig.
Pressupost base de licitació: 92.908,18 eu-
ros, IVA inclòs.

(03.286.070)

DECRET 242/2003, de 8 d’octubre, pel
qual se suprimeixen diversos col·legis d’edu-
cació infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Cessar en les seves activitats acadèmi-

ques i administratives els col·legis d’educa-
ció infantil i primària que es detallen a l’an-
nex d’aquest Decret, amb efectes des de la
fi del curs escolar 2002-2003.

Disposició final

El Departament d’Ensenyament adopta-
rà las mesures corresponents per al com-
pliment del que disposa aquest Decret.
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Barcelona, 8 d’octubre de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial de Girona

Comarca de l’Alt Empordà

Col·legi d’educació infantil i primària El
Serrat, amb codi de centre 17000949, ubi-
cat al C. del Pont, 4, del Siurana.

Comarca del Ripollès

Col·legi d’educació infantil i primària Mig-
jorn, amb codi de centre 17002223, ubicat
al C. de Sant Sebastià, 28, de Molló.

(03.261.056)

DECRET 244/2003, de 8 d’octubre, pel
qual es crea un institut d’educació secun-
dària a Bigues i Riells.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament acon-
sella la revisió de l’oferta de places públi-
ques existents al municipi de Bigues i Ri-
ells. Això possibilita 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, reguladora del dret a l’educa-
ció, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Crear l’institut d’educació secundaria a Bi-

gues i Riells, amb codi de centre 08060915,
ubicat a l’av. de Catalunya, s/n, de Bigues i
Riells (Vallès Oriental), el funcionament del qual
s’adequarà al que estableix el Decret 199/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Re-
glament orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació secundària i forma-
ció professional de grau superior i a la resta
de normativa legal o reglamentària aplicable.

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 8 d’octubre de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.261.055)

RESOLUCIÓ ENS/3031/2003, de 7 d’octu-
bre, per la qual es determina el procés per al
reconeixement de les equivalències, en els

ensenyaments de grau superior de música,
de determinades assignatures i cursos del pla
d’estudis regulat segons el Decret 2618/1966,
de 10 de setembre, amb determinades ma-
tèries del Reial decret 617/1995, de 21 d’abril,
que regula aspectes bàsics del currículum del
grau superior dels ensenyaments de música
i la prova d’accés a aquests ensenyaments.

Mitjançant el Reial decret 706/2002, de 19
de juliol, es van regular determinades incor-
poracions al grau superior dels ensenyaments
de música i les equivalències, a efectes aca-
dèmics, dels ensenyaments de música, de
cant i de dansa dels plans d’estudis que s’ex-
tingeixen amb els corresponents a la nova
ordenació del sistema educatiu.

L’article 3 del Reial decret esmentat preveu
que les equivalències establertes seran reco-
negudes pel director del centre segons el pro-
cediment que estableixin les administracions
educatives. Aquestes equivalències es relaci-
onen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Mitjançant el Decret 63/2001, de 20 de
febrer, es va establir l’ordenació curricular
del grau superior dels ensenyaments de
música i va es regular la prova d’accés a
aquests estudis. Les equivalències que es
deriven del currículum establert es relacio-
nen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Per tot això,

Resolc:

—1 Els directors o directores dels centres
autoritzats a impartir ensenyaments de grau
superior de música reconeixeran les equivalèn-
cies establertes als annexos 1 i 2 d’aquesta
Resolució a l’alumnat que es trobi matriculat
en l’àmbit, modalitat o itinerari corresponent.

—2 L’alumne haurà de presentar un escrit
adreçat al director o directora del centre sol·-
licitant les equivalències al qual haurà d’ad-
juntar la certificació acadèmica acreditativa
de la superació de les assignatures o cur-
sos per als quals demani el reconeixement.

—3 El director o directora, mitjançant es-
crit, comunicarà a l’alumne la decisió de re-
conèixer o no les equivalències sol·licitades.
Al peu de l’escrit de comunicació s’hi farà
constar el text següent: “Contra aquesta
decisió podeu reiterar la vostra sol·licitud
davant la Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació.”

—4 Els centres arxivaran en l’expedient
acadèmic de l’alumne les sol·licituds d’equi-
valències, l’original o còpia de la certificació
acadèmica aportada i la decisió adoptada.

—5 Contra la decisió del director o direc-
tora, l’alumne podrà reiterar la seva sol·licitud
davant la Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació.
La Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa emetrà la corresponent resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que consideren con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Claus

(1) Estudis superats del Decret 2618/1966.
(2) Àmbit, modalitat o itinerari que cursa.
(3) Equivalències amb el Reial decret 706/

2002.
(4) Hores o cursos a validar del Decret 63/

2001.

(1) Acordió, 4t
(2) Música clàssica i contemporània; acordió
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: acordió”

(1) Acordió, 5è
(2) Música clàssica i contemporània; acordió
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: acordió” i “Projecte final”

(1) Arpa, 7è
(2) Música clàssica i contemporània; arpa
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: arpa”

(1) Arpa 8è
(2) Música clàssica i contemporània; arpa
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: arpa” i “Projecte final”

(1) Cant gregorià, 1r
(2) Musicologia
(3) 60 hores de “Cant gregorià”
(4) 60 hores de l’assignatura “Cant pla i altres

cants litúrgics”

(1) Cant, 7è
(2) Música clàssica i contemporània; cant
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: cant”

(1) Cant, 8è
(2) Música clàssica i contemporània; cant
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: cant” i “Projecte final”.

(1) Clavicèmbal, 4t
(2) Música antiga; clavicèmbal
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: clavicèmbal”

(1) Clavicèmbal, 5è
(2) Música antiga; clavicèmbal
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(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: clavicèmbal” i “Projecte final”

(1) Composició, 1r
(2) Composició
(3) 120 hores
(4) 120 hores Composició principal (individual

i seminari)

(1) Composició, 2n
(2) Composició
(3) 120 hores
(4) 120 hores Composició principal (individual

i seminari)

(1) Composició, 3r
(2) Composició
(3) 120 hores
(4) 120 hores Composició principal (individual

i seminari)

(1) Composició, 4t
(2) Composició
(3) 120 hores
(4) –

(1) Composició, 1r
(2) Pedagogia
(3) Composició aplicada 120 hores
(4) Assignatura “Composició aplicada a l’ense-

nyament”

(1) Contrabaix, 7è
(2) Música clàssica i contemporània; contrabaix
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: contrabaix”

(1) Contrabaix, 8è
(2) Música clàssica i contemporània; contrabaix
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: contrabaix” i “Projecte final”

(1) Contrapunt, 1r
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 60 hores
(4) 60 hores de “Tècniques de composició I”

(1) Contrapunt, 2n
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 60 hores
(4) 60 hores de “Tècniques de composició II”

(1) Direcció d’orquestra, 1r i 2n
(2) Direcció d’orquestra
(3) 90 hores i 90 hores
(4) 180 hores de l’assignatura “Direcció d’or-

questra (principal i pràctiques)”

(1) Direcció d’orquestra, 3r
(2) Direcció d’orquestra
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Direcció d’orques-

tra (principal i pràctiques)”

(1) Direcció de cor o d’orquestra, 1r, 2n o 3r
(2) Pedagogia
(3) 90 hores de “Direcció aplicada”
(4) 90 hores de l’assignatura “Tècniques bàsi-

ques de direcció”

(1) Direcció de cor, 1r i 2n
(2) Direcció de cor
(3) 90 hores i 90 hores
(4) 180 hores de l’assignatura “Direcció de cor

(principal i pràctiques)”

(1) Direcció de cor, 3r
(2) Direcció de cor
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Direcció de cor

(principal i pràctiques)”

(1) Elements d’acústica, 1r
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 45 hores de “Organologia i acústica”
(4) Assignatura “Acústica i organologia I”

(troncal)

(1) Folklore, 1r
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 90 hores de “Música de tradició oral”
(4) Assignatura “Músiques tradicionals del món

I” (troncal) i II

(1) Folklore, 2n
(2) Musicologia
(3) 90 hores de “Música de tradició oral”
(4) Assignatura “Músiques tradicionals del

món, II”

(1) Guitarra, 7è
(2) Música clàssica i contemporània; guitarra
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: guitarra”

(1) Guitarra, 8è
(2) Música clàssica i contemporània; guitarra
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: guitarra” i “Projecte final”

(1) Harmonia, 4t
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 60 hores
(4) Assignatura “Tècniques de composició I”

(troncal)

(1) Història de la música, 2n
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 90 hores de Història de la música”
(4) Assignatura “Història general de la música”

(troncal)

(1) Instrumentació, 1r
(2) Composició
(3) 30 hores
(4) –

(1) Instrumentació, 2n
(2) Composició
(3) 30 hores
(4) 30 hores de l’assignatura “Instrumentació i

orquestració”

(1) Instrumentació, 3r
(2) Composició
(3) 30 hores
(4) 30 hores de l’assignatura “Instrumentació i

orquestració”

(1) Instrumentació, 4t
(2) Composició
(3) 30 hores
(4) 30 hores de l’assignatura “Instrumentació i

orquestració”

(1) Percussió, 4t
(2) Música clàssica i contemporània; percussió
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: percussió”

(1) Percussió, 5è
(2) Música clàssica i contemporània; percussió
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: percussió” i “Projecte final”

(1) Instruments de vent, 7è
(2) Música clàssica i contemporània; instru-

ments de vent
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal” (instruments de vent)

(1) Instruments de vent, 8è
(2) Música clàssica i contemporània; instru-

ments de vent
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal” (instruments de vent) i “Projecte final”

(1) Música de cambra, 3r
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 60 hores
(4) 60 hores de l’assignatura “Música de cambra”

(1) Música de cambra, 4t
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 60 hores
(4) 60 hores de l’assignatura “Música de cambra”

(1) Musicologia, 1r
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 90 hores de “Història de la música”
(4) Història general de la música (troncal)

(1) Musicologia, 2n
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 90 hores de “Història de la música”
(4) Història general de la música (troncal)

(1) Musicologia, 3r
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 90 hores de “Història de la música”
(4) Història general de la música (troncal)

(1) Orgue, 6è
(2) Música clàssica i contemporània; orgue
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: orgue”

(1) Orgue, 7è
(2) Música clàssica i contemporània; orgue
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: orgue” i “Projecte final”

(1) Pedagogia Especialitzada
(2) Pedagogia de l’instrument
(3) 45 hores de “Didàctica de l’especialitat”
(4) Assignatura “Didàctica de l’instrument I”

(1) Pedagogia especialitzada
(2) Pedagogia de la Formació musical bàsica i

general
(3) 45 hores de “Didàctica de l’especialitat”
(4) Assignatura “Didàctica de la formació mú-

sical en el règim especial I”

(1) Pedagogia musical
(2) Qualsevol àmbit i modalitat
(3) 90 hores de “Didàctica de la música”
(4) Assignatures “Pedagogia de la música I”

(troncal) i “Pedagogia II”

(1) Piano, 9è
(2) Música clàssica i contemporània; piano
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: piano”

(1) Piano, 10è
(2) Música clàssica i contemporània; piano
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: piano” i “Projecte final”

(1) Pràctiques de professorat, 1r
(2) Pedagogia de l’instrument
(3) 45 hores de “Pràctiques de Professorat”
(4) 45 hores de la assignatura: Pràcticum (de

pedagogia)

(1) Pràctiques de professorat, 2n
(2) Pedagogia de l’instrument
(3) 45 hores de “Pràctiques de Professorat”
(4) 45 hores de la assignatura: Pràcticum (de

pedagogia)
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(1) Qualsevol, instrument, últim curs de grau
mitjà

(2) Aquest instrument considerat com a instru-
ment secundari en qualsevol àmbit o modalitat

(3) 45 hores
(4) Es valida l’assignatura “instrument secundari”

en la seva totalitat. Excepte per a l’àmbit de
Pedagogia de l’Instrument on només es va-
liden 45 hores

(1) Repentització instrumental, transposició i
acompanyament, 3r

(2) Qualsevol àmbit i modalitat que cursi impro-
visació de la música clàssica i contemporània

(3) 90 hores de “Improvisació i acompanyament”
(4) “Improvisació i acompanyament de la mú-

sica clàssica i contemporània” (90 hores)

(1) Rítmica i paleografia, 1r
(2) Musicologia
(3) 90 hores de “Notació”
(4) Assignatures “Notació, transcripció i edició”

i “Història de la notació”

(1) Viola, 7è
(2) Música clàssica i contemporània; viola

(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: viola”

(1) Viola, 8
(2) Música clàssica i contemporània; viola
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: viola” i “Projecte final”

(1) Violí, 9è
(2) Música clàssica i contemporània; violí
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: violí”

(1) Violí, 10è
(2) Música clàssica i contemporània; violí
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: violí” i “Projecte final”

(1) Violoncel, 9è
(2) Música clàssica i contemporània; violoncel
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: violoncel”

(1) Violoncel, 10è
(2) Música clàssica i contemporània; violon-

cel
(3) 90 hores
(4) 90 hores de l’assignatura “Instrument prin-

cipal: violoncel” i “Projecte final”

ANNEX 2

Claus

(1) Estudis superats del Decret 2618/1966.
(2) Àmbit, modalitat o itinerari que cursa.
(3) Hores o cursos a validar del Decret 63/2001.

(1) Història de l’art i de la cultura 2n.
(2) Qualsevol àmbit i modalitat.
(3) 90 hores de l’Assignatura “Història de la

cultura” (troncal).

(1) Estètica de la música, 2n.
(2) Qualsevol àmbit i modalitat.
(3) 90 hores de l’assignatura “Estètica” (tron-

cal).

(03.275.093)


